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ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

Presidente Nacional do DEM 

“NÃO QUEREMOS 
NOS APROXIMAR 
DE BOLSONAR 

Por Ricardo Chapola 

ma 

Um dos principais articuladores da criação do 

União Brasil, que resultará da fusão do DEM com o 

PSL, o presidente nacional do DEM, ACM Neto, 

aposta todas as suas fichas na força que a nova 

agremiação terá nas eleições do ano que vem e, por 
isso, desde já articula uma candidatura própria a 
presidente da República que possa quebrar a pola- 

rização entre Lula e Bolsonaro. Afinal, o novo par- 

tido terá a bancada mais numerosa na Câmara — 

cerca de 82 parlamentares, caso ninguém decida se 

desfiliar. Para Neto, como é conhecido o futuro se- 

cretário-geral da nova sigla, a ideia é que essa es- 
trutura sirva de base também para o lançamento de 
pelo menos 12 candidatos a governador em todas as 

regiões do Brasil para tornar-se fiel da balança no 

futuro governo a ser eleito em 2022. Em entrevista 

à ISTOÉ, o ex-prefeito de Salvador diz que não fará 

esforços para impedir que apoiadores de Bolsonaro 

deixem a legenda. “O União Brasil não nasce com 

nenhum desejo de aproximação com o governo 
Bolsonaro." Embora defenda que o União Brasil 

seja cabeça de chapa no ano que vem, ACM Neto 

não fecha as portas para eventuais mudanças de 

planos e não descarta alianças com outros candida- 

tos de centro. “A prioridade é ter candidato próprio, 
mas não vamos deixar de dialogar com outros par- 
tidos”, assegura. 

Quando a fusão do DEM e do PSL vai ser formalizada? 

Antes da formalização no TSE, precisamos fazer o registro 

no cartório de Brasília. Já solicitamos o registro. O pedido 

deve ser deferido nos próximos dias. Em seguida, poderemos 

entrar com o processo no TSE. Estamos só aguardando o  caMPAN HA ACM Neto deve ser candidato a governador 
comunicado do cartório para poder dar entrada. A documen- . da Bahia e tem no PT o principal rival 
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tação toda já foi apresentada. Nao 

podemos dar entrada no TSE antes 

do registro em cartório. 

Como será o alinhamento do 

União Brasil em relação ao gover- 

no Bolsonaro? 

O DEM e o PSL vinham atuando de 

maneira muito parecida, que certa- 

mente será o posicionamento que 

o União Brasil irá adotar. Não somos 

oposição por ser oposição ao gover- 

no Bolsonaro. As matérias com as 

quais concordarmos e que sejam 

importantes para o País, nós vamos 

aprovar, As matérias que são ruins, 

os posicionamentos com os quais 

divergirmos, vamos criticar e votar 

contra. Nascemos totalmente inde- 

pendentes em relação ao governo. 

O partido não nasce com nenhum 

desejo de aproximação com o go- 

verno Bolsonaro. O Uniao Brasil 

nasce olhando para 2022 com pro- 

pósito de ter um projeto de candidatura própria à Presi- 

dência da República. 

Quais os nomes estão sendo cotados? 

Para que uma alternativa à polarização entre Lula e Bolso- 

naro seja viável, será fundamental evitar uma grande pul- 

verização de candidaturas no campo do centro, seja da 

centro-direita, seja da centro-esquerda. O ideal é que a 

gente possa ter uma aglutinação em torno de, se não de um, 

no máximo de dois nomes, no nosso espectro do centro. A 

pulverização só contribui para a polarização, À gente tem 

que tentar caminhar na contramão da pulverização, tem que 

buscar uma agregação. Sendo essa uma premissa, isso nos 

faz afirmar que a prioridade do União Brasil é ter candidato 

próprio, Mas nao vamos deixar de dialogar com outros par- 

tidos. Não vamos deixar de avaliar outros nomes que se 

posicionem nesse campo, dos que tenham convergências 

conosco. Hoje, nós temos o nome de Luiz Henrique Man- 

detta. É um nome que está posto. Pode ser que novidades 

surjam ainda nesse campo, quem sabe de novos nomes que 

possam se agregar ao partido. Não posso antecipar nenhum 

detalhe, ou fazer fulanização em tomo disso. Mas o fato é 

que, pela estrutura que o partido terá, pela capilaridade no 

Brasil, pela força de palanques regionais, pelo tamanho 

congressual e pelo suporte em termos de tempo de televisão, 

o partido pode organizar uma candidatura própria à Presi- 

dência. Dentro disso, se formos ver os partidos que estão 

FOTOS Si VIA COSTANTUVALOR FERNANDA-SENADO FEDERAL 

de 0 projeto do PSD não for 
o de apoiar Lula, então a gente 
espera que o Rodrigo Pacheco, 
que agora está no PSD, venha 

se unir a nós no futuro 

alinhados neste campo do centro, 

talvez sejamos os que têm melhores 

condições de apresentar uma candi- 

datura própria, Só que isso não sig- 

nifica fecharmos o diálogo com outras 

pré-candidaturas e com outros parti- 

dos. Porque o propósito maior tem 

que ser o de agregar e não pulverizar. 

De quais nomes o senhor está se 

referindo? 

Eu, particularmente, tenho uma re- 

lação muito boa com o Ciro Gomes. 

E, politicamente, tenho diálogo já há 

algum tempo com o PDT. Neste 

momento, não irei trabalhar nem 

com imposições e nem com vetos. 

Se estamos sugerindo a hipótese de 

uma agregação no campo que vá da 

centro-direita, onde nos posiciona- 

mos, até a centro-esquerda, não hã 

sentido nenhum vetarmos o nome 

de quem quer que seja. Nem o de 

Ciro, nem o de nenhum outro pré- 

-candidato. Agora, reafirmando sempre que a nossa priori- 

dade será a de tentar apresentar um projeto próprio de 

candidato à Presidência. 

Qual foi o peso da saída de Rodrigo Pacheco do União 

Brasil para ingressar no PSD? 

Com todo o respeito que tenho ao presidente do Senado, 

e mantendo com ele uma excelente relação pessoal, o que 

não foi afetado pela decisão de saida dele, não há abalo 

algum. Porque nós criamos um fato político tão maior, tão 

mais relevante do que a saída de qualquer pessoa indivi- 

dualmente, que foi a criação de um partido com um peso 

muito maior. 

Ele sinalizou para uma eventual aliança no futuro? 

Não me sinto à vontade de expor publicamente a conversa 

que tive com ele, em particular. Acho que quem tem ou não 

de expor o conteúdo dessa conversa é, neste caso, o próprio 

Pacheco. Se a gente quer construir, se a gente acredita que 

o União Brasil tem a força e capacidade de apresentar um 

nome, eu desejo que o PSD venha a se unir a esse projeto 

nosso. Se o projeto do PSD não for o de apoiar Lula, então 

a gente quer que o PSD venha se unir a nós no futuro. 

O PSL ainda possui vários filiados que são bolsonaris- 

tas radicais. Como o partido vai lidar com esses corre- 

ligionários? Serão expulsos? >> 



Entrevista/Antonio Carlos Magalhães Neto 

Não há nem diálogo dessas pessoas que eram do PSL, origi- 

nalmente, com a nova direção do União Brasil. Não tenho 

disposição de sair colocando ninguém para fora, mas também 

não vamos fazer qualquer esforço para manter no partido 

quem não se identifique conosco, quem não tenha afinida- 

de com nosso projeto e o nosso objetivo. A tendência é que 

a maioria dos quadros muito ligados ao presidente o acom- 

panhe ao partido que ele vai se filiar nos próximos dias. É 

algo absolutamente natural, E nós não vamos fazer qualquer 

tipo de contestação quanto a isso. Não estaremos presos à 

fotografia do que aconteceu em 2018. Seja com o PSL ou 

com o DEM. Nós já estamos planejando o que vai acontecer 

em 2022. Esse é o nosso objetivo. A configuração do partido 

só será conhecida em março do próximo ano, quando a ja- 

nela de transferências de parlamentares se abrir para a 

mudança de siglas. Até lá, haverá uma fase de transição e 

de preparação para o novo partido que estamos criando. 

O senhor tem ideia do tamanho da debandada que o 

União Brasil pode sofrer? 

Não estamos preocupados com isso. À nossa preocupação, 

volto a insistir, é com o desenho que vamos ter em março. 

Os prazos são muitos próximos, porque a fusão deve se 

consolidar entre janeiro e fevereiro e a janela das transfe- 

rências será em março. 

Como a fusão tem influenciado na construção dos pa- 

lanques regionais? 

Nossa estimativa é que devemos ter entre 10 e 12 candida- 

tos a governador em todo o Brasil. 

Não vamos lançar candidatos só por 

lançar. Nós só vamos lançar candi- 

daturas onde formos competitivos, 

onde a gente reúna chances reais 

para vencer, Onde houver conflito, a 

prioridade é tentar promover uma 
conciliação. Se isso não for possível, 

vamos ter que arhitrar as divergên- 

cias, para um lado ou para o outro, 

Sempre à luz do que pode significar 

a maior força para o partido. Não 

temos uma visão apenas de curto 

prazo. À gente tem que ter uma visão 

de médio e longo prazo. Em alguns 

lugares, vamos fazer apostas, vamos 

tentar lançar quadros que sejam 

promissores, que tenham perspecti- 

va de futuro. 

Quais estados serão prioritários? 

Não vamos antecipar isso agora. Es- 
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“Tenho uma relação muito boa 
como Ciro. Politicamente, 
tenho diálogo com o PDT. 

Não trabalharei 
nem com imposições 
g nem com vetos 

tamos ainda numa fase de conversar sobre a situação nos 

estados. Começamos nessa semana um processo para tratar 

caso a caso. Alguns vão ser resolvidos mais rápido, outros 

vao exigir mais reflexão e diálogo. 

O senhor será candidato a governador da Bahia com o 

desejo de fazer oposição ferrenha ao governo do PT? 

Na Bahia, nós somos oposição. Eu não sei se o adjetivo 

“ferrenha” se adequa, porque eu não sou de ficar só atirando 

pedra, Eu tenho honestidade intelectual de reconhecer 

eventuais aspectos positivos, mas tenho a coragem de apon- 

tar os problemas que o estado vive e os caminhos que 

pretendemos seguir no futuro. É claro que aqui na Bahia os 

dois principais polos políticos são o PT e agora o União 

Brasil. E também não há dúvida de que o surgimento do 

partido permite que o início de minha caminhada em dire- 

ção ao governo da Bahia seja mais robusta, mais fortalecida. 

Não há dúvida de que o partido reforça o meu projeto na 

Bahia, cria uma força de atração, À gente sabe que a eleição 

do próximo ano tende a ser basicamente um confronto de 

dois projetos, Um projeto que olha do presente para o pas- 

sado, e o outro que quer olhar do presente para o futuro, 

que é o meu caso. 

Isso acontecerá também em São Paulo? 

Estamos conversando. Não quero dar detalhes também. 

Começamos a tratar agora a respeito do nosso projeto para 

São Paulo. O caminho ainda não está definido. Já conversa- 

mos com três grandes correntes políticas do estado. E a 

nossa expectativa é que, ao longo do 

mês de novembro, possamos apro- 

fundar essas conversas, amadurecen- 

do o caminho que deveremos anun- 

ciar até dezembro, 

Caso o candidato do União Bra- 

sil não vá para o segundo turno, 

quem o partido apolaria? 

Hoje, tenho uma série de atribuições, 

de responsabilidades e de focos de 

atenção. Eu não me permito, neste 

momento, refletir sobre um quadro, 

ou pensar que caminho adotar, caso 

esse quadro de polarização se man- 

tenha até o fim do processo eleitoral. 

É algo que não passa na minha ca- 
beça. Eu só vou tratar disso quando 

esse quadro estiver consolidado. E 

um posicionamento a respeito só 

vou dar no futuro. Agora, não há 

hipótese de antecipar isso. E 

FOTO ALEX SILVA /ESTADÃO CONTÉUIO 



JHSF 
apre den 

Tri - 

VILLAGE 
GOLF = SURF - TÊNIS - EQUESTRE - TOWN CENTER 

Um Village com cultura, liberdade, 

diversão e senso de comunidade. 

O Boo Vista Village fraz uma completa estrutura de serviços e amenities inéditas 

compo de golfe, clube de surl, centro de tênis, centro equestre, fazendinha, Kids Center, spa internacional, 

ocodemia, clube esportivo, centro orgânico e Town Center. Num projeto arquitetônico exclusivo assinado 

por Sig Bergamin, Murilo Lomas e Pablo Slemenson, com paisagismo de Maria João d'Orey, 

reunindo lotes residenciais em dais exclusivos condomínios, o Vilaga Gardens 

e o Village Parks, além de Surf Lodge Residences, Golf Residences, 

Grand Lodge Residences & Family Offices 

I 

SR esa : a = 
a "ora ne Ê | 7 der o f 4 , 4 MAPA TidS ss ita Ê MET OÇ 

id 

—. J a p 
e. Rio é Iê sr a Mo: : Ea p 4 1 

Campo de Golfe de 18 boracos Gentro de temis com la quadras LoCntro COQUestroe COM PIStas, Ulube de Sur de uso rescrvado 

por Recs Jones c arena para torneios internacionais.  cócheirras e pireadeiro coberto pará membros. 

CONHEÇA OS DETALHES VISITE O SHOWROOM 

E AS OPÇÕES DE PLANTAS, Vendas: 1] 3702 212] | 11 97202.37/02 J = S = 

BAIXE O APP: JHSF REAL ESTATE. atendimento Bicentraldevendostbv.com br 

do Boa Vida: Sy pata Gol Risidencas, tesistoda no RS de Par Fa o 1 Einaaiore 
| | ! | 1 Pa E + 1 | L E | | 

i lg | | pci O luto : 
| [- I ] j E ABIT | I EE o | TIE lo E Es E | (ESSE 

Trocylocko 



Editorial 

O CONDENADO E O CAPITÃO 
evante a capivara de crimes, desvios, esquemas, acu- 

sações e condenações do mais novo dileto parceiro 

de jornada política do cegamente reverenciado capi- 

tão Messias “mito” Bolsonaro. É de cair o queixo e esbuga- 

lhar os olhos de qualquer um. Estamos falando — claro! — de 

Valdemar da Costa Neto, nome icônico das trevas da ma- 

landragem, antológico ficha-suja, o mensaleiro-mor, aliado 

guloso nas tramoias do malfadado demiurgo de Garanhuns, 

Luiz Inácio Lula da Silva. Isso mesmo! De uma ponta a 

outra, no arco de extremismos ideológicos, foi quase um 

pulo para Valdemar. Sem saudosismos, receios ou peso na 

consciência. Apenas, dada à conjuntura, aos agrados e gra- 

cejos de um certo capitão, mudou diametralmente de lado. 

Encantou-se. Apaixonou, digamos assim, para ficar na lin- 

guagem tão ao gosto e peculiar do inquilino acidental do 

Planalto. Fazer o quê? Vida 

que segue, Virou casaca, 

como no dito popular, es- 

pertamente, para aboletar- 

-se no poleiro de quem paga 

mais ou pode lhe render 

maiores dividendos. Sim- 

ples assim. Quem há de lhe 

jogar pedras por isso? Só 

quem não o conhece. O 

Valdemar do qual tratamos 

aqui é também ex-presidiá- 

rio, note só! Mofou um bom 

tempo na cadeia para cum- 

prir parte da pena de sete 

anos que lhe foi dada por um naco dos crimes dos quais lhe 
acusam. Os demais seguem na morosa análise processual 

ou descansam nos escaninhos da Justiça. Valdemar foi as- 

sim, como é típico dos colarinhos brancos com interligações 

influentes na alta-roda brasiliense, logo beneficiado com o 

regime semiaberto, em troca de trabalhos nada forçados na 

padaria de um amigo. De novo: de padeiro a parceiro pre- 

ferencial do presidente, sem escalas. Lá atrás, teve apenas 

de ostentar, com a discrição devida, mas não sem a galhar- 

dia de quem parece acreditar que carrega um troféu por 

bom comportamento, a tão em voga tornozeleira eletrônica. 

Saiu barato! Cumprido o prazo inicial, terminou (como se 

diria) no Irajá, beneficiado por um indulto mal-ajambrado. 

Valdemar é, indiscutivelmente, um prodígio da política 

rasteira. Com os trunfos que nunca perdeu, regressa, triun- 

falmente, metendo o pé direito no tapete vermelho do 
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Planalto que o leva ao pináculo do poder central dessa 

República das bananas. Digno de nota! Seria ele o Ben-Hur 

do Parlamento, numa reentrada épica, montado na sua biga 

de cavalos para vingar injustiças pretéritas? Com um plan- 

tel de realizações ilícitas digno de mafiosos de alto calibre, 

Valdemar firmou o enlace matrimonial, dando as mãos a 

um entusiasmado mandatário, que fez dele a “noiva esco- 

lhida” para uma jornada de campanhas eleitorais e acertos 

visando a prosperidade de ambos. Serão felizes para sempre? 

Vai saber. Foi o dito capitão Bolsonaro quem primeiro falou 

em escolher “a namorada mais bonita” para o casamento. 

Quem quiser pode criticar, a boca pequena, o gosto duvi- 

doso nesse sentido, mas, como manda a boa etiqueta, é 

melhor ninguém meter a colher no relacionamento dos dois. 

Lancemos o foco, agora, sobre o “noivo” e suas preferências, 

Dá para acreditar? O Bolso- 

naro de outros tempos, 

quando ainda trovejava 

indignação contra malfeitos 

para convencer a turba de 

que era o candidato mais 

adequado a ocupar a Presi- 

dência, tratava o Valdemar 

como “corrupto” e “conde- 

nado”, O filho número três 

do clã, seu preferido e mal- 

criado Carlos Bolsonaro, 

não teve papas na língua 

para tratar (no passado, é 

claro!) o contagioso Valde- 

mar pelo termo que lhe consagrou; “ladrão”. Relatava em 

suas redes sociais as propinas supostamente angariadas pelo 

antes desafeto em contratos fraudados na usina de Fumas. 

Depois, quando papai Messias resolveu estreitar a relação, 

trazendo o antigo opositor para o altar, subitamente Carlu- 

xo surrupiou o post de acusações, viu-se na necessidade de 

apagar as “injúrias” com as quais tratava esse ainda aven- 

tureiro do PL. É assim que caminha a velha e carcomida 

política, coroando os arrivistas de sempre. Bolsonaro, ca- 

muflado de mensaleiro por circunstância do matrimônio 

— mas também por força da ambição desmedida que o levou 

a arquitetar um desavergonhado orçamento secreto —, tinha 

ânsia de realizar o toma lá, dá cá para conquistar o objetivo 

maior da reeleição. Não hesitou um segundo sequer em 

furar o teto fiscal, calotear credores e pegar a grana pesada 

da ordem de mais de R$ 90 bilhões para gastar à vontade. 
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Carlos José Marques, diretor editorial 

Mancomunou-se com os fiéis do baixo clero, de Arthur Lira 

a Roberto Jefferson, chamou tudo que há de pior para 

sentar-se ao seu lado. Valdemar veio para assenhorar a 

lambança. Ão firmar o acordo pré-nupcial, decerto os dois 

amarraram uma bem detalhada divisão de bens. Como 

manda o figurino, antes mesmo de consumado o enlace. 

Teve espaço até para um ménage à trois, trazendo para a 

roda — ou para a alcova, talvez termo mais apropriado — o 

antes dileto do capitão, agora ministro, Ciro Nogueira. Os 

três entabularam os entendimentos para uma espécie de 

“trisal” rumo à vitória nas eleições. Dúvida imensa se serão 

bem sucedidos. Mas como o papel tudo aceita, deixa estar. 

Na cara de pau lambuzada de óleo de peroba, o capitão 

Bolsonaro não consegue nem ruborizar diante de tanta 

promiscuidade. Mergulha de cabeça na esbórnia política 

que tanto questionou e ainda tenta posar de bacana. Justi- 

ficar o inexplicável, Seu negacionismo e mitomania patoló- 

gica não são capazes de esconder o óbvio. Ele perdeu o 

senso de ridículo. Resta a desfaçatez indolente, Preparando- 

-se para formalizar a mais abominável articulação de seques- 

tro de dinheiro público da história do País, Bolsonaro plane- 

ja embolsar recursos extras para emendas secretas e ao fami- 

gerado Fundo Eleitoral, que já montaria em ao menos R$ 5 

bilhões. As emendas extras contariam na casa de R$ 16 bi- 

lhões. É dinheiro do contribuinte, do aposentado, dos Esta- 

dos. Verbas que tinham, por preceito constitucional e direito 

privado dos credores, outro destino e obrigações já contrata- 

das, que foram negligenciadas, relegadas, caloteadas sem a 

menor cerimônia. O capitão quer se refestelar na farra da 

campanha. Depois do casamento custoso, precisava mesmo 

meter a mão grande em um montante de bufunfa, via gam- 

biarra de um orçamento secreto imoral, consagrando a nova 

era da roubalheira aberta. Sim, porque ela é desenhada e 

executada à luz do dia, para quem quiser ver. Com um balcão 

de negócios montado no Palácio e no Congresso, tem geren- 

te do caixa, interlocutores, ameaças com cobranças caras, aos 

moldes da agiotagem salafrária, para cooptar o apoio de 

parlamentares arredios e outros nem tanto. No meio disso 

tudo, o acerto de Bolsonaro e Valdemar é daqueles que entra 

para a história do crime organizado. Liberou geral, caros 

brasileiros! A farra parece tomar conta de vez em Brasília. 

Perca as esperanças com essa turma, antes que tenha de perder 

as próprias calças. A inflação descontrolada está aí. O desem- 

prego também. Os juros altos, idem. Tudo piorou para cada 

um dos contribuintes que quitam a fatura dessa festa. Valde- 

mar, Lira, Ciro, Jefferson, Bolsonaro & Cia, os convescotes 

habituais, minaram a democracia representativa e agora 

constroem o que há de pior nas entranhas de nossa República 

Federativa. Ai de nós. Resta rezar e esperar as umas. E 
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Artigos 
por Germano Oliveira % 

Diretor de redação de ISTOÉ 

ANTI-BOLSONARO 

um ano das eleições, temos duas 

certezas. À primeira é que Lula 

deve estar no segundo turno e que a 

outra vaga não pode ser de Bolsonaro. 

O capitão é a figura a ser expurgada 

nas umas. Ele não pode ter a 

possibilidade de um novo mandato. 

Estes últimos quatro anos no Poder 

foram os piores das nossas vidas. Ele 

não está deixando pedra sobre pedra. 

Vai nos legar uma herança maldita a 

partir de 2023. Não podemos permitir 

que tenha a mínima chance de obter 

um novo mandato. O ideal é que ele 

não tivesse condições de ser 

candidato, que sofresse impeachment 

ou tivesse a candidatura cassada pelo 

TSE pelos crimes que já cometeu. 

Mas, como isso não está no 

horizonte político, a tarefa 

das pessoas de bem, os 

autênticos democratas, será 

no sentido de se unirem 

contra ele, num movimento 

anti-Bolsonaro, Os candidatos 

de centro precisam construir 
uma frente contra ele. 

Se é consenso que Lula estará no 

segundo turno, até porque todas as 

pesquisas apontam essa tendência, a 

missão da terceira via será a de tirar 

Bolsonaro do jogo, inviabilizando sua 

candidatura ou neutralizando seu 

discurso de salvador da pátria, de o 

“Messias” que veio para mudar as regas 

do jogo em prejuízo dos que estavam 

insatisfeitos com a corrupção e o 

“comunismo” do PT. Na verdade, o 

bolsonarismo não passou de um 

movimento que criminalizou a 

corrupção petista para institucionalizar 
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a corrupção rasteira das rachadinhas 

familiares dos Bolsonaro. 

Está cada vez mais claro que o 

Ex-capitão somente sera retirado do 

segundo tumo por um candidato forte, 

da terceira via, que exprima os anseios 

populares por uma candidatura 

inovadora que venha resgatar o Brasil 

de todos os brasileiros, sem divisões entre 

os “nós e eles” que tanto mal tem nos 

feito. Precisamos de um presidente que 

não apenas acabe com os malfeitos, mas 

que nos recoloque no rumo do 

desenvolvimento. Afinal, com a dupla 

Bolsonaro/Guedes estamos indo para 

o fundo do poço, com índices de 

desemprego alarmantes, inflação 

descontrolada, juros nas nuvens e com 

Está cada vez mais claro que 
o ex-capitão somente será 
retirado do segundo turno 
por um candidato forte, 
da terceira via, que exprima 
os anseios populares 

uma crise fiscal sem precedentes, onde 

aresponsabilidade fiscal só é figura de 

retórica e oteto de gastos uma ficção. 

Como todos sabemos, no ano que 

vem teremos uma recessão profunda e os 

bancos de respeito, como o Itaú, já falam 

em queda de 1% no PIB. Qualquer que 

seja o novo presidente eleito em outubro 

de 2022, teremos quatro anos de trágica 

crise econômica no período de 2023a 

2026. Não podemos atravessar mais 

quatro anos com Bolsonaro e Guedes, 

pois aí teríamos mais uma década 

perdida. Deus nos salve desse infortúnio. 

UM 
PRÓSPERO 
PAÍS DE 
AVESTRUZES 
C omo os demais países 

“emergentes”, o Brasil tem hoje à 

sua frente o enorme desafio de superar O 

que se tem denominado “armadilha do 

“baixo crescimento” (ou “da renda 

média”), condição sine qua non para 

ingressar no seleto grupo de países 

efetivamente desenvolvidos. Nossa 

renda anual por habitante anda 

atualmente pela casa dos 12 mil dólares. 

Supondo que essa taxa cresça 

anualmente 3% em média — estimativa 

claramente otimista —, o Brasil precisará 

de quase 25 anos para dobrá-la, ou seja, 

para escapar da mencionada armadilha. 

Escusado ressaltar que os números 

globais de nossa economia ocultam 

desigualdades sociais grotescas, situadas 

entre as piores do mundo e dificilmente 

sustentáveis em tal horizonte de tempo, 

À esse resumido diagnóstico, é 

necessário acrescentar o aumento de 

incertezas e dificuldades no cenário 

internacional - incertezas de caráter 

epidemiológico e climático, 

A ilusão de sermos 
“uma das maiores 
economias do mundo” 
impede-nos de perceber 
que, sob muitos 
aspectos, estamos 
em franco retrocesso 



por Bolívar Lamounier 

Cientista político 

exemplificadas pela Covidl9 e pelo 

aquecimento global. Dado esse pano 

de fundo, a polarização política que 

se configurou a partir das eleições 

presidenciais de 2018 pode ser 

considerada uma questão crítica, pois 

mantém a ação dos agentes econômicos 

balizada por expectativas de 

instabilidade e turbulência. Dentro desse 
quadro, a atitude das elites brasileiras — e 

aqui me refiro tanto às pessoas investidas 

em posições de autoridade nos três 

Poderes como a todas as outras que 

se destacam em seus diferentes campos 

de atividade — é deveras extraordinária. 

Todas elas se assemelham às avestruzes, 

e aqui não me refiro ao grupo 14 do jogo 

do bicho, mas a pessoas que se 

caracterizam por uma invencível 

obstinação em ignorar o lado 

desfavorável da realidade. 

E nossa realidade, como qualquer 

criança percebe, tem dois lados. Um 

é oque já está aí, bem à nossa vista, que 

as elites se recusam a enfrentar com 

reformas abrangentes e enérgicas. O 

outro é o movimento subjacente a tudo 

o que acontece em qualquer sociedade. 

Nenhuma pessoa de bom senso imagina 

que vivemos patinando sobre um 

mesmo ponto, mima danse sur place. A 

ilusão de sermos “uma das maiores 

economias do mundo" impede-nos 

de perceber que, sob muitos aspectos, 

estamos em franco retrocesso, A área 

educacional oferece um bom exemplo. O 

gasto público por estudante tem 

aumentado, mas a qualidade do ensino 

tem piorado. Ou, se preferem, a dimensão 

e a audácia com que as grandes 

quadrilhas vêm perpetrando seus 

assaltos, O caso de Araçatuba está fresco 

em nossa memória. Daqui a 25 anos, a 

quantas araçatubas poderemos chegar? 

por Cristiano Noronha 

Cientista político 

GASTAR MELHOR, 
NÃO MAIS 
PAN pandemia causada pelo 

coronavirus deixou sequelas 

econômicas e sociais graves: aumentou 

a pobreza, aumentou a desigualdade. E 

essa nova situação não é exclusiva do 

Brasil, A Cepal (Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe), em 

relatório de março, estimou que o total 

de pessoas pobres na América Latina 

subiu para 209 milhões no final de 

2020, ou seja, 22 milhões a mais do 

que no ano anterior. Desde então, a 

importância do Estado de Bem-Estar 

tem sido novamente debatida. No ano 

passado, o editorial do Financial Times 

próximos anos como forma de atender 

a esse enorme contingente. 

O pacto deveria ser por gastar melhor, 

enão mais. Um estudo do Instituto 

Millenium (2020) revelou que o Brasil 

gastou 13,7% do PIB em 2019 — cerca de 

R$ 930 bilhões — com servidores federais, 

estaduais e municipais. O gasto do País 

com servidores equivale ao dobro das 

despesas com educação e 3,5 vezes as 

despesas com saúde (3,9% do PIB). De 

acordo com levantamento pela 

Americas Society/Council of the Americas 

e pela Control Risks, o Brasil caiu 

para 6º no Índice de Capacidade de 

abordou o modelo universal constituído Combate à Corrupção. 

no pós-Segunda Guerra como 

uma prevenção necessária às Em um ranking de 30 países 
dificuldades impostas pela que têm a maior carga 
pandemia, entre as quais estão tributária, o Brasil 

o despreparo dos sistemas 

de saúde e o aprofundamento 

das desigualdades, do 

desemprego e da pobreza. 

A pandemia revelou 38 milhões 

de pessoas que estavam à margem 

do emprego formal no Brasil, do 

recebimento de benefícios sociais do 

governo, São, conforme denominação 

dada pelo ministro da Economia, 

Paulo Guedes, os invisíveis. O auxílio 

emergencial pago a essas pessoas 

terminou em outubro. Neste momento, 

govemo e Congresso procuram uma 

saída para garantir uma renda extra a 

cerca de 22 milhões de pessoas. A saída 

não é simples, considerando nossa 

realidade fiscal. Fala-se em um “pacto” 

para “gastar um pouco mais” pelos 

ds opiniões dos colunistas não necessariamente refletem a posição da revista 

aparece em último lugar 

Em um ranking dos 30 países do 

mundo que têm a maior carga tributária, 

o Brasil aparece em último lugar com 

o pior retorno dos valores arrecadados 

para serviços de qualidade que venham 

a gerar bem-estar à população, O caminho, 

portanto, passa por aumentar nossa 

eficiência. Melhorar a qualidade do gasto 

público. Combater o desperdício 

gacorrupção, Aprofundar reformas 

essenciais, como a tributária e a 

acdiministrativa. Esse deveria ser o pacto, 

As disputas eleitorais, contudo, dificultam 

o diálogo e a condução de soluções 

consistentes. E, aí, sempre optamos 

pelo mais fácil. Vamos gastar mais. 
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( É NO CINEMA 
APRENDI A CONFIAR 
NA EXPERTISE 
DDS MEUS PARES. 
E UM JUGO COLETIVO 
MUINTO BONHO 
SEU JORGE, compositor, cantor e ator 

“Não tem todo “TEMOS DE 
“Ataque esse glamour” 

AGIR AGORA 
C OV arde dd JANAÍNA RUEDA, chef, ao falar 

am, Vitis como é o dia a dia das pessoas FRIEDERIK OTTO, 

MUSTAFÁ AL-KADHIMI, primeiro- que trabalham na cozinha 

ministro Iraquiano, após sofrer um 

atentado por drone em Bagdá — 

o ataque feriu seguranças 

SERGIO MORO E UMA 
INCÓGNITA, MAS À 

GENTE ESPERA QUE ELE 
DEFENDA AS 

LIBERDADES INDIVIDUAIS 
COMO DEFENDIA ANTES 

DE CHANCELAR À 
CANDIDATURA DE 
BOLSONARO” 

MONICA ROSENBERG, integrante 

do grupo Liberal Livre 
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climatologista alema, 

sobre a necessidade de as 

nações precisarem reduzir 

a emissão de gases que 

provocam o efeito estufa 

“A decisão da 
ministra Rosa 
Weber foi 
histórica. 
O orçamento 

secreto, além de 
oculto, é uma 
garantia do 

toma lá, dá cá” 
RANDOLFE RODRIGUES, senador 

FOTOS DIVULGAÇÃO, BRUNA GRASS /POLHAPRESS; REPRODUÇÃO INSTAGRAM, FÁRIO HUNES Divulgação, BALUNO COUMTIER/AFE 



"NÃO TIREI 
NENHUMA FOTO 
PORQUE NÃO 
PENSEI NISSO 
COMO ALGO 
QUE ALGUEM 
ACHARIA TÃO 
IMPORTANTE 5O 
ANOS DEPOIS 

LARRY TRACHTENBERS, 

atleta, que correu 

a primeira maratona 

de Nova York, em 1970 

e. agora, sem a 

pandemia, estava na 

quinquagésima prova 

“Ficção 
é aonde 

vou para 
explorar 

significa ser 
humano” 
TAIYE SELASI, escritora britânica 

o que 

por Fernando Lavieri 

“Não vou compactuar com o negacionismo” 
CESAR VICTORA, epidemiologista, ao recusar o titulo de grá-cruz, oferecido por Jalr Bolsonaro 

“É MAIS UMA 
JABUTICABA BRASILEIRA” 

PAULO NOGUEIRA BATISTA, economista 

e ex-diretor executivo do FMI, referindo-se 

ao chamado teto do gasto público 

GAL COSTA, cantora, a respeito 

da compositora e cantora Marilia Mendonça, 

falecida na semana passada 

ESTAMOS 

PRONTOS PARA 
COOPERAR. MAS 

NÃO PARA NOS 

SUBMETERMOS' 

SERGUEI LUKASHEVICH, 

embaixador da Belarus, a 

respeito da pressão europela 

ao país, para que haja mais 

abertura política 

NA HISTORIA 
GULTURAL CHINESA 
À CONSOLIDAÇÃO 
DE UM LIDER FORTE 

E MUITO 
IMPORTANTE 

LIXING, Cientista político 
da Universidade de 

Aalbora, da Dinamarca 

'NÃO QUERO MAIS USAR 
ARMAS REAIS NO SET 

DWAYNE JOHNSON, ator. em alusão ao acidente 

ocorrido com seu colega, Alec Baldwin, durante 

as filmagens do filme “Rust”, o qual matou 

Halyna Hutchins, diretora de fotografia 



por Germano Oliveira 
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COOPTAÇÃO Os deputados das siglas da oposição foram capturados pelo governo: 
Aécio, Delgado e Figueiredo 

Os vendilhões 
Independentemente do resultado da votação 

em segundo tumo da PEC dos Precatórios, O 

governo e Arthur Lira comemoraram a aprovação 

dessa excrescência em primeiro turno na 

semana passada, mostrando que a compra de 

votos esteve a todo vapor no Congresso, Foi 

liberado R$ 1,2 bilhão do orçamento secreto na 

véspera da votação na madrugada do dia 4: cada 

um dos deputados que votou a favor (312) 

recebeu em torno de R$ 30 milhões. E aí 

surgiram os que traíram a decisão partidária de 

fazer oposição a Bolsonaro. Aécio Neves foi um 

dos 22 deputados do PSDB que ficaram ao lado 

do capitão; Júlio Delgado foi outro dos 10 

integrantes da bancada do PSB que votaram a 

favor; e André Figueiredo, do PDT do Ceará, foi 

um dos 15 pedetistas que deram uma rasteira 

no presidenciável Ciro Gomes. 

pe) 

» Ta S á | Confidencial 
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Tucanos 
O PSDB foi o que 

mais contribuiu para 

a vitória do governo. 

Além de Aécio, 

outros lideres tucanos 

votaram a favor, 

como Lucas Redecker, 

presidente do PSDB 

galicho e apolador 

de Leite nas prévias. 

Todos os deputados 

mineiros ligados a 

Aécio votaram com 

Bolsonaro. Já os 

deputados do PSDB de 

São Paulo, que apoiam 

Doria nas prévias, 

votaram contra. 

O medo de Lula 
O ex-presidente Lula está com medo de sair às ruas. Não tem feito 

eventos públicos por razões de segurança pessoal. Disse a um prefeito 

paulista, de quem é muito próximo, que teme ser alvo de bolsonaristas, 

que são estimulados pelo presidente Jair Bolsonaro a andarem armados, 

O líder petista receia que algum militante ou até miliciano ligado ao 

mandatário possa cometer algum atentado contra ele. 

Colaboraram: Marcos Strecker, Ricardo Chapola » Eudes Lima 

“RB y 

Ciro 
O PDT também teve 

Luma participação 

importante, já que 

dos 21 parlamentares 

apenas seis votaram 

contra o governo, 

Sem os votos 

pedetistas, a PEC 

dos Precatórios 

sairia derrotada 

ainda no primeiro 

turno. Ciro Gomes 

se sentiu traído. Por 

sorte, o Supremo 

acabou com as 

emendas do relator e | 

vai frear a barganha 

no Congresso. 

- RÁPIDAS 

* Bolsonaro não tem 

limites. Acaba de con- 

ceder a ele mesmo a 

medalha da Ordem Na- 

cional do Mérito Cien- 

tífico por sua relevante 

contribuição à ciência. 

Após ter sido indiciado 

na CPI por indicar re- 

médios ineficazes con- 

tra a Covid, essa meda- 

lha é um escárnio. 

* Depois de trocar o 

nome do secretário do 

clima dos EUA John 

Kerry pelo do humoris- 

ta Jim Carrey, Bolsona- 

ro virou motivo de 

piada na TV americana. 

Por aqui, não é diferen- 

te. Ninguém mais leva 

Bolsonaro a sério. 

Ei fin fp, nei poe fuç fai ng pe pe fp (pi e 

“O PT quer alguém do 

PSB para vice de Lula, 

como Flávio Dino (MA) 

ou Paulo Câmara (PE). 

Se o acordo vingar, o PT 

apoia o socialista Geral- 

do Julio para o governo 

de Pernambuco e dá 

uma rasteira outra vez 

em Marilia Arraes. 

* Por outro lado, o PSB 

quer apoio do PT no 

Rio de Janeiro (Marce- 

lo Freixo) e para a “ge- 

ringonça” que estão 

montando em São 

Paulo em torno de Al- 

ckmin e que pode unir 

ainda socialistas e pe- 

tistas no mesmo barco. 

FOTOS: FEDRO LADERA/POLHAPRESS SRI FRANCES PSA, ALAM MARQUES/FOLMAPRESS GANA BILOFESTADÃO CONTEUDO 

FABIO MOTTA /ESTADÃO CONTEUDOV AE: MARCELO CAMARGOVAGÊNCIA BRAS: EDUARDO AMIZELLUPOLHAPRESSFOLHAPRESE 



“Posso fazer | Ê 
mais pelo TOMALÁDÁCÁ Q 

Pais fora do 
Ministério GILBERTO KASSAB, PRESIDENTE NACIONAL DO PSD 

RETRATO FALADO 

Público” A candidatura de Rodrigo Pacheco a 
presidente pode dividir a terceira via? 

É positivo que o Rodrigo tenha aceltado ser nosso 

O procurador da República de candidato. Ele é bem preparado, mostra espírito 

Curitiba, Deltan Dallagnol, vai se público, capacidade para enfrentar desafios e 

juntar a Sergio Moro no Podemos e solucionar conflitos. 

coordenar a campanha de Pacheco? 

Ele aceltou nosso convite para coordenar a campanha 

do Rodrigo em eventual plano de governo para 

o agronegócio. Ele é um dos 

deve disputar um cargo na eleição de 

2022. Ele anunciou que vai deixar O 

Ministério Público e abrir mão de um 

salário de R$ 33,7 mil para participar 

da disputa eleitoral, possivelmente maiores especialistas em 

como candidato a deputado federal. políticas agrícolas do mundo. 

Em 2018, ele chegou a pensar em Datena ingressou no PSD 

disputar o Senado, mas, desta vez, para ser candidato 

o ingresso do ex-juiz da Lava Jato ao Senado? 

na política o estimula a tentar uma Tornar-se senador é um 

HO cadeira no Congresso. dos seus sonhos. Poderá 
fiscalizar o Pals por 

conta de tudo o que 

A caminho da recessão passa 
À indústria, que sempre foi um últimos quatro meses, segundo a pasa Ea nei 

dos setores que puxou a dados do IBGE. E uma queda pelo 

economia brasileira para cima, quarto mês consecutivo. Nos nove E 

agora está no caminho inverso, meses do ano, a indústria só PIB baixo 

com quedas atrás de quedas, O cresceu em dois deles (janeiro Esse baixo desempenho industrial contribuirá 

que significa que estamos a passos e maio). O desempenho negativo para a queda da economia não somente neste 

largos no rumo da recessão no se deve à baixa produção por ano, mas também no ano que vem. Neste 

ano que vem. Em setembro, a causa da pandemia e da falta terceiro trimestre, o PIB deve crescer 0,2%, 

produção da indústria caiu 0,4% de matérias-primas por conta mas, mesmo assim, fecharemos com alta de 

em relação a agosto, O que da escassez de peças, sobretudo 4,8%. O problema será para 2022, quando a 

significa uma perda de 2,6% nos para a indústria automobilística. previsão é de recessão, com retração de até 19%. 

O ABC tucano 
A região do ABC, conhecida como a terra 

do PT, hã seis anos é dominada pelos tucanos 

e tem o prefeito de São Bemardo do Campo, 

Orlando Morando, como a principal liderança. 

Reeleito em 2020 com 70% dos votos, 

ele comanda o apoio a Doria da maioria dos 

600 prefeitos tucanos: sua prefeitura é a maior 

de todas as gestões municipais do PSDB. 

Economia forte 
Orlando, que também administra o maior 

orçamento municipal brasileiro atrás apenas 

da capital paulista, acaba de editar decreto 

suspendendo as restrições às atividades 

econômicas e sociais por conta da pandemia: a 

decisão está baseada no avanço da imunização 

e na queda na taxa de internações por Covid. 

Até as igrejas voltarão a funcionar. 

O dilema de Mandetta 
Enquanto não decide se todos os 11 pré-candidatos do centro se unem em torno de uma 

candidatura única, o ex-ministro Mandetta pensa no plano B. Ele já avalia a possibilidade de 

disputar uma cadeira no Senado pelo Mato Grosso do Sul pelo União Brasil (fusão do DEM com o 

PSL). Nesse caso, enfrentaria Tereza Cristina (ministra da Agricultura), que pode ir para o PP. 



Coluna ao mazzini 

NÃO EXISTE 
ÉTICA NO 
GOVERNO 

A Comissão de Ética Pública da 
Presidência da República atua com 

benevolência sobre ministros 

denunciados do govemo Bolsonaro. As 

10 atas das reuniões de 2021 mostram 

que os processos foram arquivados. 

Indicado por Bolsonaro para o STE, o 

ex-ministro da Justiça André 

Mendonça, que usou a Lei de Segurança 

Nacional para investigar e processar 

críticos do presidente, foi investigado 

por suposta “desvirtuação da função 

pública”. Deu em nada. O ministro da 

Economia, Paulo Guedes, foi alvo de 

oito processos esse ano, todos na gaveta 

— com exceção de um recente, 

denunciado pela offshore em paraíso 

fiscal. O campeão é o ex-ministro da 

Educação Abraham Weintraub, alvo de 

apurações por “utilização indevida de 

redes sociais”, “manifestação indevida 

em reunião ministerial" (aqueles 

vagabundos...) etc. Weintraub recebeu a 

branda penalidade de “censura ética”. A 

Comissão argumenta que “todo 

procedimento instaurado para apurar 

possíveis infrações às normas éticas é 

revestido de caráter reservado”. 

Comissão de Ética Pública 
da Presidência arquivou 
todas as denúncias 

contra ministros. 
Maior 'penalidade' 
foi uma 'censura 

ética” a Weintraub. 
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do País, controlado por uma tradicional 

Estado, que usa influência e o dinheiro 

O peso do Estado numa briga de família 
Há um racha num dos maiores grupos empresariais do segmento de bebidas 

um lado da familia ter conseguido como aliado um super secretário de 

do cla. E como isso acontece? Financiando um blog, que não tem certidão 

negativa, mas recebe muito dinheiro através de agências contratadas pelo 

govemo. Nessa fórmula mágica, o diretor do mal falado blog, que não 

recolhe o FGTS de seus colaboradores, mete a mão em verba pública e 

prejudica o lado da família que não conta com um super secretário. 

família. Chama a atenção o fato de 

do govemo para atacar o outro lado 

Moro está arrependido 
A estreia de Sérgio Moro, para quem 

jurou nunca entrar na política, é uma 

dose de ânimo numa rotina conturbada 

que o levou próximo à depressão. À 

amigos que visitou em Curitiba e São 

Paulo, Moro se disse arrependido de ter 

entrado no governo de Jair Bolsonaro. 

Diz a todos que jogou a carreira de juiz 

no lixo. À conferir os próximos capítulos. 

Empresas de segurança têm 245 mil armas 

A negligência na guarda é uma das 

“significativas” falhas para o roubo, furto 

ou extravio de armas registradas por 

empresas de segurança. À informação é 

de documento enviado pelo Ministério 

da Justiça e pela Polícia Federal à Câmara 

dos Deputados. Até o dia 19 de outubro, 

existiam 245.918 armas ativas na posse 

de empresas privadas. Nos últimos cinco 

anos, foi registrada a recuperação de 1.675 

armas, de um total de mais de 10 mil 

roubadas, furtadas ou extraviadas. 

Segundo a PF, um dos focos de sua ação 

é O cerco a empresas clandestinas. As 

legalizadas que reincidem em ocorrências 

têm licença cancelada. 

Poga NELSON ALMEIDA APR MATEUS BOMÔM| AGF GIF VIA APR ETOCHNDTO 



por Leandro Mazzini |. 

 — 

= 

PM 

ol 

as - q 

E | 

Kassab aposta tudo em Alckmin 

Presidente do PSD, Gilberto Kassab canta a poucos ouvidos que Geraldo 

Alckmin será o seu candidato ao governo de São Paulo, “estando ou não no 

partido”. A revelação indica que o PSD pode ter candidatura própria ao Palácio 

dos Bandeirantes ou compor a coalizão da eventual candidatura de Alckmin 

por outra legenda. Mas o que as palavras cuidadosas do ex-governador tucano 

indicam é sua filiação ao PSD, O partido virou uma potência nacional nas mãos 

de Kassab. A sigla é também a noiva de 2022 na disputa para a Presidência, 

caso não vingue a pré-candidatura de Rodrigo Pacheco ao Planalto. 

TCU com a chave do cofre de Guedes 
A privatização da Eletrobrás corre sério risco de atrasar. O TCU analisa o 

processo e já encontrou uma série de inconsistências. O Tribunal pode 

determinar que etapas sejam refeitas e, segundo uma fonte que acompanha 

o caso, não existe prazo de um desfecho para o aval da venda. 

Seu dinheiro em Lisboa 
Uma comitiva de deputados e 

senadores com diárias de R$ 1.400,00 

pagas pelo Congresso Nacional 

no 5 Estrelas Epic Sana, em Lisboa, 

prestigiou um seminário que se 

encerra nesse fim de semana na 

capital portuguesa. O grupo foi 

capitaneado por Aécio Neves e Kátia 

Abreu. O evento é bancado pela APEX, 

que não revelou o valor investido. 

As filas da pandemia 
Filas enormes, horas de espera, 

poLicos caixas e o tradicional 

atendimento prioritário para idosos. 

O brasileiro, que reclama da Caixa 

e do Banco do Brasil sobre o 

problema, agora sabe o porquê: 

28 mil funcionários do BB estão em 

teletrabalho. O chamado grupo de 

risco à Covid19. A Caixa tem outros 

milhares, mas não revelou quantos. 

4 opinião do colunista não necessariamente refieto a posição oa revizta 

Colaboraram: Walmor Parente e Carolina Freitas 

NOS BASTIDORES 

Sandálias da humildade 
Vice-presidente da União Europeia, 

Josep Borrel aproveitou a visita à 

capital para levar uma lembrança do 

Brasil. Comprou um par de Havaianas 

no Brasília Shopping. 

O Witzel concurseiro 
Ex-oficial da Marinha, ex-juiz federal, 

ex-governador do RJ, Wilson Witzel, 

com 'ex' de sobra no currículo, foi 

parar de volta numa sala de aula. 

Contratado como professor de 

cursos para concurseiros. 

Aeroporto 'sem teto' 
Passageiros que utilizam o Aeroporto 

do Galeão, no Rio, notam as 

dificuldades da concessionária em 

pequenos detalhes. Teto aberto sem 

placas de proteção no ar condicionado 

e vidros quebrados. A Rio Galeão 

informa que zela pelo terminal. 

Brasil pra gringo ver 

Cinco juizas do Afeganistão, 

que fugiram do talebá, estão 

morando em Brasília. 

Receberam R$ 100 mil em 

doações. Uma família 

carioca expulsa pela milícia 

segue escondida na capital. 

Sem ajuda financeira. 



Semana 
por Antonio Carlos Prado e Fernando Lavieri 

E 

CHINA 

Governo dá dinheiro a quem denunciar 
potenciais transmissores da Covid 
D entro do que é possível 

considerar informações e 

dados veiculados por gover- 

nos obscurantistas, a China 

decretou na semana passada 

aquilo que chama de “tolerân- 

cia zero” em relação ao virus 

da Covid, Um dos primeiros 

passos, segundo as autorida- 

des do país, é o oferecimento 

de cerca de 100 mil yuanes 

(aproximadamente US& 16 

NOVO SURTO Vacinação é em massa: 
as autoridades já falam em quarta onda 

mil) ao cidadão que “der pistas 

que possam levar a pessoas 

que potencialmente geram 

Hisco de contaminação” — ou 

seja, a doença passou a ser 

tratada como caso de polícia. 

Um novo surto começava a 

tornar conta do país na quarta- 

“feira 10, com pelo menos 

vinte províncias passando por 

aumento de casos de infecção 

— Dgovemo chegou a decretar 

“guerra popular no combate 

ao coronavirus . Outras provi- 

dências anunciadas tratam do 

fechamento de determinadas 

fronteiras, extensas quarente- 

nas e confinamento em áreas 

especificas. À primeira cidade 

a se manifestar sobre recom- 

pensas em dinheiro a delato- 

res de não vacinados foi Heihe, 

que faz divisa com a Rússia, 

Também está intensificada a 

Indice maior que há dois anos 

Apesar de ter sido um dos países 
que combateram a pandemia com rigor e acerto, 

a Alemanha está apresentando o maior indice de 

infecção desde o início da enfermidade, há cerca 

de dois anos. Para cada 100 mil habitantes, 

registram-se 2011 casos. Autoridades sanitárias 

já pensam em decretar novo isolamento social e 

intensificar a campanha de vacinação, sobretudo 

entre a população mais jovem. 

Vacinou, ganhou 

LUBULI Medida inédita 
anunciada: lockdown só 
para não vacinados. 

Markus Soeder, líder do 

Estado da Baviera, na 

fronteira da Alemanha 
com a Áustria, declarou 

que “não adianta 

limitarmos a nossa ação 

à procura de pessoas 

idosas em suas casas e, 

então, vaciná-las”. Na 

semana passada, 

registravam-se na 

Áustria, em média, 600 
casos para cada 100 mil 

habitantes. Segundo o 

governo, a tendência da 

curva de contaminação 

é aumentar. 

nm 1 

URGÊNCIA A Áustria sobe 
a testagem para todas as 
idades: ótimo recurso 

vigilância contra o contraban- 

do. Além disso, quem obser- 

var pesca ou caça em regiões 

fronteiriças devem informar 

os responsáveis pela questão 

sanitária. Outro foco, conside- 

rado de alto risco, ataca a cida- 

de de Henan. Ele acabou 

sendo relacionado ao funcio- 

namento de escolas e, assim, 

está-se acelerando a vacinação 

(três milhões e quinhentas mil 

doses) de crianças entre três e 

onze anos de idade. 

FOTOS. MAMG SONG UINHUA VMA AFP: RAL PFAFFENDACH/REUTERS, 
LEONHARO FOBGER/REUTERS 



FRONTEIRAS 
O ditador da Belarus transforma 
gente em arma de guerra 
Chegou ao ponto 

máximo a tensão na 

fronteira entre Belarus 

e Polônia, no Leste 

Europeu. Em uma 

maquiavélica estratégia 

sem precedentes na 

história, o ditador da 

Belarus, Aleksandr 

Lukachenko, faz de 

LIVROS 

Machado de ps em 
dois mil e trezentos 
aforismos 
O Brasil acaba de ganhar a melhor 

e mais completa reunião de 

aforismos de Machado de Assis. 

pessoas desesperadas 

um pesado arsenal 

de guerra. Eis sua 

tática: ele abre o país 

para refugiados do 

Oriente Médio e Norte 

da África, e depois, 

quando já estão em 

seu território, obriga- 

os a atravessarem 

TÁTICA 
PERVERSA 
Divisa entre 
Belarus e 

Polônia: 

invasdo para 
desestabilizar a 
União Europeia 

legalmente a divisa 

com a Polônia. É a 

forma encontrada para 

desestabilizar a União 

Europeia e forçá-la a 

suspender as barreiras 

econômicas que foram 

impostas a Belarus. O 

ditador tem apolo bélico 

do presidente da Rússia, 

Vladimir Putin. 

com novo conteúdo, revisto e 

ampliado, as “Migalhas” trazem 

dois mil e trezentos aforismos. 

“Machado de Assis, entre os seus 

diversos talentos, possula 

o de sintetizar, numa única frase, 

um pensamento”, diz Matos. 

Hã na obra um índice temático 

elaborado pela professora Maria 

Augusta Bastos de Mattos, da 

Unicamp. O trabalho é da Editora 

Migalhas, e cada volume custa 

Em dois volumes, trata-se da 

obra “Migalhas de Machado de 

Assis”, com seleção e organização 

R$ 39,00 — se comprados juntos 

(livrariamigalhas.com.br), ambos 

saem por R$ 69,90. 
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do advogado Miguel Matos. Os 

machadianos conhecem a primeira 

versão disso tudo, lançada em 

2009. Engilobava mile noventa e 

oito frases, reflexões e máximas 

daquele que é um dos principais 

escritores brasileiros. Agora, 
A 
ANER 
mes ndo Sp 51 
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Brasil/Honrarias 

A farsa dl 
medalha 
Agindo para favorecer 

familiares, negando 

homenagens merecidas para 

pessoas competentes 

e ganhando uma 

condecoração mal explicada 

de Pacificador com Palmas, 
Bolsonaro esvazia a 

importância e tira prestígio 

das distinções oficiais Eanes So 
a com méritos 

concedidas pelo Estado, a 
sua vontade despótica 

reforçando sua vocação 

de ditador bananeiro 

Vicente Vilardaga 

20 ISTOÉ Z704 EO! 
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DALHA 

à PALMA 
Quem ganha essa medalha 
de bronze com 3 em de 
largura e o brasão de Duque 
de Caxias, recebe um kit 
completo com a 
condecoração, uma 
chapinha pequena para usar 
no uniforme militar e um 
broche azul e vermelho com 
uma palma, destinado aos 
trajes civis, que o presidente 
não tira mais da lapela 

e há uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro gosta é 

de dar e receber distinções oficiais do Estado imerecidas 

e sem critérios técnicos ou avaliação de mérito, Há 

desde o início do governo um festival de honrarias 

disparatadas para parentes, amigos e aliados como di- 

ficilmente se viu no período democrático. Desde que começou 

a distribuí-las a torto e a direito, como a Ordem do Mérito Naval 

para O inapto ex-ministro da Educação Abraham Weintraub ou 

a Grã-Cruz da Ordem de Rio Branco para o guru Olavo de Car- 

valho, deu para perceber que as nobres condecorações da Re- 

pública estavam entrando numa espiral de decadência e des- 

crédito. O próprio Bolsonaro recebe premiações indevidas. A 

última foi a medalha de Grão Mestre da Ordem Nacional do 

Mérito Científico, que deveria recusar por vergonha, Embora 

como presidente tivesse direito à honraria, é um evidente des- 

propósito, já que ele, com sua persistente atitude negacionista 

e suas tentativas constantes de atrapalhar o combate ao coro- 

navírus, só achincalhou a ciência nos últimos tempos. Para 

completar, até agora, em quase três anos de govemo, ele 

concedeu onze medalhas para seus familiares, três para O 

filho 01, o senador Flávio, cinco para o 03, o deputado Edu- 

ardo, e três para a mulher Michelle, sem que tenham feito 

algo notável. Foram todas arbitrárias e sem justificativa que 

não seja o vínculo familiar e o nepotismo. 

Bolsonaro transformou o governo num balcão de medalhas 

de fazer inveja a ditadores do passado como Idi Amin Dada ou 

Jean-Beédel Bokassa. Depois da eleição, sua avidez medalhista 

se manifestou pela primeira vez em dezembro de 2018, um mês 

antes da posse, quando recebeu a condecoração do Pacificador 

com Palma. Trata-se de uma das mais prestigiadas honrarias 

oferecidas pelo Exército, criada em 1953, em homenagem ao 

sesquicentenário do nascimento de Luis Alves de Lima e Silva, 



MEDALHAS 
É o total de regalos que a 

família Bolsonaro deu para 
si própria em quase três 

anos de governo 

DESCONTROLE 
Os filhos Flávio e Eduardo 

já receberam oito medalhas 

o Duque de Caxias. Em 1962, ela foi adaptada, ganhou o detalhe 

da palma e passou a ser concedida também para civis. É desti- 

nada para aqueles que realizam atos de bravura e destemor em 

suas atividades em tempos de paz. Isso não combina com 

Bolsonaro, que deixou o Exército pela portas dos fundos quan- 

do se elegeu vereador, depois de fazer politicagem e ameaçar 

lançar bombas em quartéis para protestar contra os baixos sa- 

lários das Forças Armadas. Mas mum claro malabarismo, como 

raramente se viu na trajetória da condecoração, foi resgatada 

das sombras uma demonstração de bravura realizada por ele 

em 1978. Durante quatro décadas o processo ficou na gaveta 

para só sair quando Bolsonaro virou presidente. 

O ato heroico foi ter salvo do afogamento um soldado cha- 

mado Celso Luiz Morais, apelidado de “Negão Celso”, da 24 

Bateria de Obuses do 21º Grupo de Artilharia de Campanha, em 

uma lagoa, há 43 anos, durante uma instrução militar. Dois 

generais da reserva ouvidos por ISTOÉ que acompanharam a 
concessão da medalha di- 

zem que os fatos que leva- 

ram à honraria são muito 

contraditórios e obscuros e 

ela só foi concedida num 

lance de oportunidade, 

com o objetivo de trazer 

algum ingrediente épico 

para uma carreira militar 

pifia. Em 2022, a condeco- 

ração foi reivindicada pela 
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o símbolo que mais dá orgulho a Bolsonaro, Sempre que quer 

dar algum recado ou parecer abnegado usa um pequeno 

broche azul e vermelho, que representa a medalha, na lape- 

la esquerda de seu paletó. Uma das mensagens que passa 

quando coloca o adomo é de admiração pelo seu mentor, o 

major Carlos Alberto Brilhante Ustra, que também recebeu a 

condecoração. No começo dos anos 1970, vários notórios 

torturadores como Ustra, o major Freddie Perdigão Pereira, 

o capitão Ailton Guimarães Jorge e o delegado Sérgio Para- 

nhos Fleury ganharam o regalo, uma pequena placa de 

bronze de 3 cm com o brasão do Duque de Caxias. 

Enquanto é generoso consigo mesmo e com os seus, Bolso- 

naro mostra-se impiedoso com os desafetos. Quem não está 

plenamente alinhado com a ideologia de extrema-direita do 

governo não ganha medalha no Brasil. Quanto pior o desempe- 

nho do funcionário ou ministro ou mais profunda sua ignorância, 

maior a chance, hoje, de ele ser agraciado com um título de 

notória contribuição à Nação. 

Prova disso é que, na semana 

passada, Bolsonaro excluiu de 

maneira sumária da lista de 

agraciados com a Ordem Na- 

cional do Mérito Científico os 

cientistas Adele Schwartz 

Benzaken e Marcus Vinícius 

Guimarães Lacerda, ambos 

estudiosos prestigiados de 

doenças infecciosas na Ama- 

DA UNIÃO 

atermbe ço da Comedia do Orgorm Saci sad Do Mis to Core Beçãa 

primeira vez por Bolsonaro, 

que montou sua narrativa, 

mas o pedido não foi aceito 

pelo Exército. Por se tratar 

de um militar negro, o 

presidente usa até hoje o 

caso como uma demons- 

tração de que não seria 

um sujeito racista. O Paci- 

ficador com Palma é hoje 

sa Ra ha 

EANES A ELI É Es nar 
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ARBITRARIEDADE Publicação no Diário Oficial mostra os agraciados 

com a medalha de Grão Mestre da Ordem Nacional do Mérito Científico 

zônia, porque descobriu que 

não estavam de acordo com as 

políticas obscurantistas do 

govemo federal de promoção 

à cloroquina e boicote às me- 

didas de distanciamento e 

isolamento, como se fosse um 

defeito. Foi uma clara de- 

monstração de parcialidade e 

rancor e mostra que Bolsonaro 

FOTOS REPRODUÇÃO, MARCOS CÓRRÉA/PR. DIDA SAMPaO/ESTADÃO CONTENDO, FOLMHAPRE SS: AP PROTO, 

APL MACIA! DE UGámia; TOMARA RENSEMRA/ REUTERS FOTOARENA 



NEPOTISMO Bolsonaro 

deu três condecorações 

para a mulher neste ano 

trata virtudes como defeitos na hora de escolher seus preferidos. 

Em protesto contra a exclusão arbitrária, outros 21 pesquisadores 

que seriam condecorados abriram mão da distinção. A revisão 

foi feita no Diário Oficial e restou conceder a Ordem do Mérito 

Científico para alguns ministros, como Marcos Pontes, da Cién- 

cia e Tecnologia, chamado, há uma semana, de burro pelo titular 

da pasta da Economia, Paulo Guedes, outro inexplicavelmente 

agraciado, Em carta pública enviada a Pontes, os 21 cientistas 

declararam “indignação e repúdio pela exclusão arbitrária dos 

colegas" e classificaram a decisão como “um novo passo do 

sistemático ataque à ciência por parte do governo vigente”. 

Bolsonaro já deu onze medalhas para os membros de sua 

família desde que tomou posse. A mulher Michelle foi conde- 

corada três vezes neste ano com a Medalha do Mérito Oswaldo 

Cruz, a Medalha da Vitória e a Ordem do Mérito da Defesa. Já 

os filhos Flávio e Eduardo foram condecorados oito vezes des- 

de o início do governo. Flávio recebeu a Ordem do Mérito Naval, 

a Ordem Nacional de Rio Branco e a Ordem do Mérito Aeronáu- 

tico. Eduardo recebeu essas três e mais a Ordem do Mérito da 

Defesa e a Ordem do Mérito da Advocacia Geral da União. Dos 

filhos políticos do presidente, apenas o 02, Carlos, ainda não 

embalou na farsa das condecorações. Mas tudo indica que logo 

ele também terá sua medalhinha. O próprio presidente, desde 

que assumiu, foi agraciado com pelo menos seis delas, a Grá-Cruz 

da Ordem do Mérito Naval, a Gra-Cruz da Ordem do Mérito 

Judiciário Militar, a Ordem do Mérito Aeronáutico, a Medalha 

do Mérito Mauá, o Grão Colar da Ordem do Mérito Judiciário 

MÉRITO CIENTÍFICO | 
21 cientistas repudiaram REPRESSÃO 
a exclusão arbitrária de O delegado 

colegas da homenagem Sérgio Paranhos 

Brasil/Honrarias 

Fleury ganhou 
a Pacificador 

com Palma 

DITADURA 
Torturadores 
como Brilhante 
Ustra receberam 
a honraria: elogio 
a violência 

Trabalhista e a Ordem do Mérito da Defesa. Todas as condeco- 

rações que ele deveria ter ganho na época de militar e não ga- 

nhou por inoperância, ele tenta recuperar agora na presidência, 

A sanha medalhista de Bolsonaro e sua falta de critérios ficam 

ainda mais nitidas quando se vê os gastos crescentes do gover- 

no com condecorações. Em 2019, só no primeiro semestre, 

foram despendidos R$ 1,6 milhão para a compra do ornamen- 

to, mais do que em 2017 e 2018. No ano passado, a Marinha 

gastou outros R$ 1,1 milhão para confeccionar os nove tipos de 

condecorações que concede, o dobro das despesas registradas 

no ano anterior. Uma das principais medalhas da Marinha, a 

Ordem do Mérito Naval, vem sendo fartamente distribuida para 

ministros e aliados do govemo. Além de Weintraub, Flávio 

Bolsonaro, Paulo Guedes, o ex-ministro do Meio Ambiente 

Ricardo Salles e o deputado Osmar Terra já receberam a home- 

nagem. Considerando o Ministério das Relações Exteriores, 

Defesa, Exército, Marinha, Aeronáutica e Escola Superior de 

Guerra (ESG), há cerca de 50 distinções oferecidas hoje pelo 

Estado brasileiro. Enquanto estiver no poder, Bolsonaro fará o 

que puder para dar todas para si próprio e para seus parentes 

Enchom Albicto Brlgpia Lugsa 
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BULODLAD 14 
Bolsonaro e o Centrão conseguiram restabelecer a compra de parlamentares, 

mesmo depois de o STF barrar o orçamento secreto. O esquema bilionário, 

que lembra o Mensalão, já garantiu a aprovação na Câmara da PEC dos 

Precatórios, que dribla o teto de gastos e provoca estragos na economia 

Marcos Strecker, Ricardo Chapola e Vinicius Mendes 
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inda é recente na memória política brasileira o 

escândalo do Mensalão, que revelou ao Pais um 

esquema abjeto de compra de votos no Congresso 

por meio de dinheiro público desviado. Foi um 

marco no combate à corrupção. Quase dez anos 

depois, o Petrolão escancarou manipulação seme- 

lhante, dessa vez com o uso de recursos da Petro- 

bras, que quase quebrou, Mesmo com o avanço 

no combate aos crimes do colarinho branco, o Centrão, em 

acordo com Jair Bolsonaro, desenvolveu uma nova forma 

de fraudar a vontade dos eleitores por meio de verbas bi- 

lionárias distribuidas para garantir apoio político. 

O novo esquema, ao contrário do que aconteceu no passado, 

não se traduz na distribuição direta de dinheiro para uso pesso- 

al. Trata-se de recursos distribuídos por ministérios, principal- 

mente o da Saúde e do Desenvolvimento Social, para obras pa- 

roquiais e eleitoreiras que abastecem as bases e reforçam o poder 

de parlamentares aliados ao govemo. Em tese, são gastos legiti- 

mos, mas o fato de serem repassados de forma escusa e seguin- 

do interesses políticos afronta a Constituição. É uma negação 

dos princípios da “impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência” exigidos para o Orçamento. E a própria CGU já apon- 

ta indícios fortes de superfaturamento em convênios que vieram 

a público na aquisição de equipamentos agricolas, o escândalo 

do tratoraço. Essa pode ser apenas a ponta do iceberg. 

A forma encontrada para driblar os órgãos de controle e esca- 

par do olhar da população se deu por meio das chamadas emen- 

das de relator (RP-9), que representam só neste ano R$ 18,5 

bilhões do Orçamento. Ao contrário das emendas individuais 

(R$ 9,6 bilhões) e de bancadas (R$ 7,3 bilhões), as emendas de 

relator omitem o autor do pedido. Trata-se de um verdadeiro 

APROVADA Mesmo após o STF suspender orçamento secreto, 
a PEC dos Precatórios passou em segundo turno na Câmara 
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BALCÃO DE NEGÓCIOS 
Alguns dos parlamentares que 
se beneficiaram de emendas 
para suas bases eleitorais por 
meio do orçamento secreto 

ARTHUR LIRA (PR) +---<::--:=:=----- E 
O presidente da Câmara destinou R$ 
16,3 milhões para Maceió (AL). Já tinha 

garantido R$ 115 milhões para obras e 

máquinas em municípios de aliados. Para 
Arapiraca (AL), manejou R$ 23 milhões. 

Barra de São Miguel (AL), do pai Benedito 
de Lira, ficou com R$ 3,8 milhões 

asa» AV] ALGOLUMBRE (DEM) 
Na véspera da votação da PEC 

dos Precatórios, o senador 
destinou R$ 17,2 milhões para 

Macapá (AP), seu reduto eleitoral. 
Ele já tinha sido contemplado 

com R$ 277 milhões, via 
Ministério do Desenvolvimento 

Regional, dos quais R$ 7! milhões 
para a compra de tratores 

= E: 

BILAC PINTO (DEM) -----:-----:-0B 
Conseguiu R$ R$ 28,7 milhões À 
para a cidade de Pouso 
Alegre (MG), governada 
pelo seu aliado Rafael Tadeu 

Simões (DEM) 

eee MAO NOGUEIRA (PP 
O senador licenciado e ministro 

da Casa Civil garantiu R$ 26,4 
milhões para Tesresina (PI), sua 

base eleitoral, cujo prefeito é José 
Pessoa Leal (MDE), seu aliado, Já 

tinha destinado R$ 50 milhões para 
pavimentação asfáltica na cidade 

DAVANE PIMENTEL (PSI) == 
Apesar de votar contra a 
PEC, a deputada conseguiu 
R$ 23 milhões para Feira 
de Santana (BA), do aliado 
Colbert Martins Filho (MDB) 

FOTOS: JECA RIDERO/CAMARA DOS DEPUTADOS; GABRIELA BILO/ESTADÃO CONTÉUDO 
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Gov! acazes S (RJ), do io Wiadimir 
Garotinho ado Ambos são filhos. 
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e RD; cniteAdo R$18,1 milhões 
de É “ para Rio Branco (AC), do prefeito 

à Ed) aliado Tião Bolacom (PP) 
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O lider do PSLindicounove 
convênios para a compra de 
máquinas em municipios goianos no 
valor de R$ 4,86 milhões. Para a CGU, 
R$ 938,1! mil é o valor air bri 

DSISRAMESAINTANAINA. 

o deitado: federal destinou R$ 
15 milhões para Ourinhos (SP), 

governada pelo aliado Lucas 
Pocay (PSD) 

ESSES 

O deputado e reslbaÃa [a [r] PL Ldo 
Rio destinou R$ 75 milhões para 
São Gonçalo (R.), do aliado Capitão 
ESSE VE RES E TE E] R$ 
30,7 milhões para Itaboraí (RJ) 

inss ondnni dd 

“Olider do PL na Câmara ajudou na 
destinação de R$ 34,9 milhões para 

a ur Nova Russas (CD), cuja prefeita é 
+ Giordanna Mano (PL), mulher do 

deputado Junior Mano (PL-CE) 

: 

re 

d O lider do governo no Senado 
garantiu mais de R$ 125 milhões 
em 2020, via Codevasf. Foi ele que 
indicou Aurivalter Cordeiro para 
dirigir o órgão em Petrolina (PE) 

FIRME A ministra 
Rosa Weber, do STE, 

diz que o uso das 
emendas “causa 

perplexidade” 

orçamento secreto à disposição do govemo (que chancela os 

gastos) e dos seus aliados no Congresso. À gravidade do caso fez 

a ministra do STF Rosa Weber interromper a execução dessas 

emendas no último dia 5, por força de liminar, decisão que foi 

referendada pela ampla maioria da Corte (por 8 a 2). Numa 

sentença dura, que apontou incompatibilidade com o regime 

democrático. “Causa perplexidade a descoberta de que parcela 

significativa do orçamento da União esteja sendo ofertada a 

grupo de parlamentares, mediante distribuição arbitrária enta- 

bulada entre coalizões políticas, para que tais congressistas 

utilizam recursos públicos conforme seus interesses pessoais”, 

escreveu, Para embasar sua decisão, citou parecer do TCU que 

já havia apontado o grande aumento no uso desse instrumen- 

to. “Não é competência da Câmara trocar voto por emenda. O 

STE, sob pena de ser conivente com a variante do Mensalão, não 

poderia deixar de proibir a prática da imoralidade. O Supremo 

cumpriu seu dever de guardião da Constituição”, elogiou o 

jurista Miguel Reale Jr. Trinta e cinco entidades, incluindo a 

Transparência Brasil, divulgaram uma nota pública se opondo 

às emendas de relator. 

O orçamento secreto virou a grande arma do govemo para 

aprovar a PEC dos Precatórios, que Bolsonaro considera vital 

para sua reeleição. Parlamentares relataram que foram ofere- 

cidos até R$ 15 milhões por deputado para se aprovar a medi- 

a. Às vésperas da votação em primeiro turno dessa proposta, 
entre 1º de outubro e 8 de novembro, o governo empenhou 

nada menos do que R$ 3,3 bilhões para essas emendas. Dados 

obtidos pela ISTOÉ, a partir de um levantamento da ONG 

Contas Abertas, apontam que o govemo federal destinou 

entre os dias 28 de outubro de 5 de novembro repasses para 

prefeitos ligados a parlamentares da base aliada filiados ao PP 

(do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira e do presidente da 

Câmara, Arthur Lira), bem como ao DEM (do ex-presidente do 

Senado, Davi Alcolumbre) e ao PL (futura legenda do presi- 

dente, presidida pelo mensaleiro Valdemar Costa Neto). 

O município que ocupa o topo da lista é Pouso Alegre, no 

interior de Minas Gerais. O governo reservou R$ 28,7 milhões 

para a administração municipal, A cidade é comandada por 

Rafael Tadeu Simões (DEM) que, nas redes sociais, mostra ser 

bastante próximo do deputado federal Bilac Pinto, também do 



EM FAMÍLIA Benedito de 

Lira, pai de Arthur Lira, foi 
beneficiado com emenda 
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DEM. O dinheiro 

foi empenhado 

para executar 

projetos de de- 

senvolvimento 

sustentável e cus- 

tear assistência 

hospitalar presta- 

da na cidade. A 

prefeitura de Te- 

resina (PI) tam- 

bém garantiu 

uma fatia dos re- 

cursos para cobrir 

esse mesmo tipo 

de despesa. A ci- 

dade, controlada por José Pessoa Leal (MDB), 

aliado de Ciro Nogueira, é o segundo muni- 

cípio que mais teve verbas empenhadas 

nesse período: R$ 26,4 milhões. 

Outro município contemplado foi Rio Bran- 

co, no Acre. O prefeito Tião Bolacom (PP), in- 

clusive, faz questão de publicar em suas redes 

sociais o momento em que pediu recursos fe- 

derais com a ajuda de parlamentares amigos. 

No Instagram, Bolacom publicou uma foto ao 

jado do senador Sérgio Petecão (PSD). “Assina- 

tura do ofício de solicitação de propostas de 

emendas! 5/10/2021", escreveu o prefeito na 

legenda da imagem que mostra ele e o parla- 

mentar assinando o documento. Outro caso 

curioso é o de Macapá, cujo prefeito, Dr. 

Furlan (Cidadania), só chegou ao cargo após 

derrotar o irmão do senador Davi Alcolumbre 

(DEM) no ano passado. Foram empenhados 

R$ 17,2 milhões, destinados à execução de 

obras de infraestrutura e serviços de Saúde. 

Dr. Furlan e Alcolumbre, no entanto, tentam 

mostrar que deixaram a rivalidade no pas- 

sado e que hoje trabalham juntos para levar 

verbas para a capital do Amapá. Os dois 

aparecem em um vídeo na inter- 

net em que o prefeito anuncia a 

chegada de recursos federais. 

Redutos eleitorais de Bolsonaro 

estão entre as que mais têm em- 

penhos. No Rio, o município de 

Petrópolis conta com R$ 11 milhões 

para a Saúde. O prefeito da cidade 

é Hingo Hammes (DEM), que é 

próximo aos deputados Hugo Leal 
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(PSD) e Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr (PP), No 

mesmo estado, Campos de Goytacases, região 

de influência dos Garotinho, ficou com R$207 

milhões, O município é govemado por Wladi- 

mir Garotinho, irmão da deputada Clarissa 

Garotinho (PROS). Questionada, a prefeitura 

comunicou que tinha uma dívida de R$ 200 

milhões quando o prefeito assumiu o cargo e 

que, graças a sua experiência como deputado 

federal, ele tem conseguido firmar parcerias 

que levam recursos para a cidade. Feira de 

Santana (BA) ficou com R$ 23 milhões, garan- 

tidos pela deputada Dayane Pimentel (PSL) 

— ex-correligionária de Bolsonaro (ela votou 

contra a PEC dos Precatórios) — para seu aliado 

Colbert Martins Filho (MDB). Em nota, a pre- 

feitura informou que ainda não foi comunica- 

da sobre esse empenho. E afirmou que as re- 

lações do prefeito com a deputada Dayane é 

“meramente institucional”, Procurados pela 

reportagem, os outros políticos citados no le- 

vantamento não quiseram se pronunciar. 

Também na reta final das discussões sobre 

a PEC, outros empenhos milionários beneficia- 

Tam redutos eleitorais de aliados do govemo. 

A verba de R$ 23 milhões para Arapiraca (AL) 

atendeu aos interesses do próprio Arthur Lira. 

Seu pai, Benedito de Lira, prefeito de Barra de 

São Miguel (AL), foi beneficiado com R$ 3,8 

milhões para obras via Codevasf, órgão que é 

dirigido no estado pelo primo de Lira, João José 

Pereira Filho. O presidente do PL fluminense, 

Altino Córtes, garantiu investimentos milioná- 

nos para São Gonçalo (RJ) e Itaboraí (RD. E o 

uso das emendas de relator já corria solta para 

atender os interesses do govemo no Congresso, 

O próprio Alcolumbre havia conquistado 

R$ 277 milhões para obras e equipamentos, via 

Ministério do Desenvolvimento Regional. 

O proveito político do orçamento secreto já 

vinha sendo criticado pelos especialistas. “É 

uma nova forma de barganha entre 

Legislativo e Executivo, mas sem a 

transparência e o escrutínio necessá- 

rios. Aproveitou-se uma brecha na 

legislação”, disse à ISTOÉ Felipe Salto, 

diretor executivo da Instituição Fiscal 

SR 

TRATORAÇO CGU viu 
sobrepreço em compras 
com emendas de relator 



Independente, do Senado Federal. “É gravissimo. Corrompe a 

democracia e, acima de tudo, é inconstitucional. A lei não 

permite que os recursos sejam alocados aos parlamentares 

posteriormente à execução do Orçamento”, afirmou Júlio 

Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público junto 

ao TCU, que teve um papel fundamental ao denunciar as pe- 

daladas fiscais no govemo Dilma Rousseff. Até o vice-presi- 

dente, Hamilton Mourão, defendeu o fim das emendas de 

relator. Para ele, decisão do STF foi oportuna porque “é preci- 

so dar o máximo de publicidade” no repasse de recursos. 

Ainda assim, deputados já estudavam manobras para manter 

o orçamento secreto por outros meios. Um deles seria destinar 

os recursos diretamente para os ministérios, o que deixaria os 

beneficiários no anonimato, Tiraria poder do presidente da 

Câmara, mas ele poderia controlar os recursos indiretamente, 

Outra forma seria passar a usar outro tipo de repasse, as cha- 

madas emendas de comissão, pelas quais também não é 

possível identificar os responsáveis pelas indicações. Para 

frear esse movimento, parlamentares da oposição tentam criar 

uma CPI. Ela já foi apelidada de “CPI do Bolsolão”. 

PEC DOS PRECATÓRIOS 
Mesmo após o STF suspender a farra das emendas de relator, 

elas garantiram a aprovação em segundo tumo da PEC dos 

Precatórios, por 323 votos a 172. Foi um placar mais folgado do 

que no primeiro tumo, quando a proposta conseguiu apenas 

quatro votos a mais do que o mínimo necessário (308). O episó- 

dio mostrou que o govemo conseguiu cooptar parte da oposição. 

A PEC cria um espaço orçamentário de R$ 95 bilhões, nos cálcu- 

los de Salto. Viabilizar o novo Bolsa Família foi a desculpa en- 

contrada para o calote nos precatórios, mas o verdadeiro objeti- 

vo é driblar o teto de gastos e escancarar a porteira para mais 

gastos no ano eleitoral, Uma das primeiras medidas deve ser 

ampliar o bilionário Fundo Eleitoral. “A alteração significa que 

o Brasil é incapaz de ter uma regra fiscal. Sempre que alguém 

quiser gastar mais, vai dar um jeito. É uma demonstração que 

o teto de gastos acabou”, critica o economista Marcos Mendes, 

um dos responsáveis pela criação desse instrumento. A imple- 

mentação do teto garantiu o equacionamento da dívida pú- 

blica e o ciclo de baixas históricas na taxa de juros, agora re- 

MEDIDA PODE DAR R$ 5 BIA PARTIDOS 

PRÓ-EMENDAS 
Presidente do 
Senado, Rodrigo 
Pacheco diz que 
STF se equivocou 

ds À 
vertidas. “Estamos voltando ao regime antigo, só quem sem 

espaço para aumentar impostos ou a dívida pública. Como 

vamos financiar esse aumento de gastos? A incerteza vai além 

do que será o Orçamento de 2022. É por isso que os indicado- 

res econômicos estão tão deteriorados”, afirma. 

O efeito dessa farra com o Orçamento já se reflete na econo- 

mia. À inflação medida pelo IPCA chegou a 10,67% em 12 meses, 

aproximando-se da máxima registrada no colapso do governo 

Dilma, “A divida vai aumentar e os juros também. Tudo isso vai 

derrubar o crescimento. Por isso que o Orçamento não é uma 

questão técnica, mas envolve todos”, resume Salto. Analistas 

também consideram que o calote nos precatórios terá como 

efeito a multiplicação dessas dívidas nos próximos anos, que 

pode chegar a um montante trilionário. Após passar na Câmara, 

a PEC ainda precisa ser votada em dois tumos no Senado, onde 

o governo tem menos apoio. Mas é possível que esse trâmite 

seja facilitado, se depender do presidente da Casa, Rodrigo Pa- 

checo. Ele criticou o STF e defendeu as emendas de relator, re- 

chaçando qualquer associação do esquema com compra de 

votos. O relator da matéria no Senado será o próprio líder do 

govemo na Casa, Femando Bezerra Coelho, um dos campeões 

do orçamento secreto. A expectativa é que a PEC seja aprovada 

até o começo de dezembro. Bolsonaro espera ver os benefícios 

da PEC em sua popularidade no Nordeste, uma das regiões em 

que o novo Bolsa Família pode produzir efeitos para garantir a 

sua reeleição. Para a população, o resultado será visto no bolso 

e nos indicadores econômicos daqui para a frente. E 

Além de ser apontada como forma de viabilizar o Auxílio 

Brasil, o novo Bolsa Família, a PEC dos Precatórios é uma 

manobra para turbinar o Fundo Eleitoral. À proposta garante 

dinheiro suficiente para turbinar os recursos reservados do 

Orçamento para financiar os partidos durante as campanhas, 

fazendo o montante saltar de R$ 2 bilhões para R$ 5 bilhões. 

O aumento foi discutido neste ano durante a análise da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, em julho. A 

expectativa era turbiná-lo para R$ 5,7 bilhões. Com a 

repercussão causada por essa cifra inédita, Bolsonaro foi 

FOFOS: AM TOM DE FREITAS AGÊNCIA DELODO, DIVULGAÇÃO MOR. LVESLE MARCELO /RELTERE 

obrigado a desagradar seus aliados e a vetar esse trecho da 

proposta. Na época, deixou a questão em aberto, para que o 

valor fosse negociado depois. "A PEC do Calote destina, dos 

mais de R$ 90 bilhões que abre de folga fiscal, apenas cerca 

de R$ 40 bilhões ao programa de assistência social. Basta 

fazer as contas e se perguntar para onde irão os mais de R$ 

50 bilhões restantes. Certamente não irão para os bolsos dos 

mais pobres”, ironizou o senador Fabiano Contarato (Rede- 

ES). “Em ano eleitoral, a sanha caloteira do governo e de seus 

apoiadores do Centrão só pode ter um fim: a reeleição.” 
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PROTESTO Funcionários do 
Inep, em Brasília, apontam 

para o sucateamento do órgão 

O ensino continua ma crise detonada no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o exame do ensino 

sendo um dos setores médio, o Enem, e é a autarquia mais importante no sistema educa- 

cional brasileiro, virou motivo de preocupações para os 3,4 milhões 

de estudantes que nos dias 21 e 28 deste mês farão a prova de aces- 

so às universidades. Crises têm sido recorrentes no Inep, que desde 

o início do govemo Bolsonaro teve quatro presidentes. Mas dessa 

Agora, servidores vez a situação atingiu um ponto insustentável. O bolsonarismo ten- 

E. OT ta, a todo custo, aparelhar ideologicamente o órgão e censura questões 

denunciam assédio no da prova. Os funcionários acusam o atual presidente, Danilo Dupas Ribeiro, de assédio 

Inep as vésperas do moral, Nos últimos dias, 37 servidores — 27 deles coordenadores do Enem — pediram 

Enem e renunciam exoneração. Os servidores se queixam da "fragilidade técnica e administrativa” da 

E ss atual gestão. Dupas foi nomeado em fevereiro pelo ministro Milton Ribeiro. A avaliação 

em massa. Obj etivo dos especialistas é que a Crise não deve ameaçar a realização do Enem de 2021 — os 

por trás do desmanche exames já foram preparados —, mas prejudicará seriamente a educação brasileira. 

seria terceirizar O Fontes do mercado dizem que o govemo federal pretende terceirizar com empresas 

À S au particulares a elaboração do exame. Mesmo com a gravidade da crise, o ministro viajou 

exame do ciclo médio para Paris. Em depoimento na Câmara dos Deputados, Dupas afirmou que as provas 

André Lachini do Enem e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) serão feitas 

prioritários para a 

investida ideológica 

do governo Bolsonaro. 
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EXAME Mais de 3,4 milhões de A 
estudantes esperam fazer a prova fa 

do ensino médio neste mês 

nas datas marcadas. Em sua defesa, ele disse repudiar “qual- 

quer forma de assédio”. 

A crise gerou uma reação no meio acadêmico, na Câmara e 

no Senado. Para a senadora Leila Barros (Cidadania-DF), existe 

uma “clara tentativa de desmonte” do Inep pelo governo fede- 

ral, Para resolver as sucessivas crises não só no Inep, mas em 

outras autarquias federais como o IBGE e o Ipea, ela apresentou 

uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que garante a 

autonomia das entidades, além de estabelecer que seus presi- 

dentes terao um mandato de quatro anos, após serem sabati- 

nados no Senado. "As autarquias desenvolvem políticas de 

Estado, não de govemo”, ressalta a senadora. Ela entrou com 

um requerimento no Tribunal de Contas da União (TCU) pedin- 

do uma auditoria no Inep. Na Câmara, a crise também foi con- 

siderada ultrajante. “O Ministério da Educação já foi alertado, 

mas parece se preocupar apenas com as questões ideológicas”, 

comenta a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). Segundo 

ela, o govemo Bolsonaro tenta realizar intervenções ideológicas 

de extrema direita no Inep, através de funcionários nomeados 

FOTOS REPRODUÇÃO: MÁRDIO FLRNANDES ESTADÃO CONTEÚDO 

no Ministério, que não são técnicos concursados. “Na prova do 

Enem, eles tentam mudar o termo 'ditadura militar para 'Tegime 

militar. Eles não são servidores de carreira, técnicos com conhe- 

cimento para fazer alterações curriculares”, diz a deputada. 

Tabata afirma que várias irregularidades ocorrem no Inep e 

também na prova do Enem, muitas das quais foram detectadas 

em 2020, quando centenas de estudantes não puderam fazer 

o exame. Houve um acordo para que esses alunos não pagassem 

a taxa em 2021. O ministro Ribeiro recorreu, mas perdeu no STF. 

“É obrigação do governo federal garantir que o Enem não seja 
excludente”, diz. A Comissão da Educação na Câmara detectou 

irregularidades graves em cinco contratos, no valor de R$ 7,3 

milhões, feitos quando Abraham Weintraub era ministro. 

A terceirização é avaliada pelo governo federal. No final de 

agosto, a Diretoria de Avaliações da Educação Básica (Daeb) 

encomendou um estudo para analisar a viabilidade de contratar 

uma ou mais empresas privadas para elaborar e revisar as per- 

guntas dos exames, além de “equilibrar o nível de dificuldades 

das provas”. No sistema atual, os técnicos do Inep e colabora- 
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BSS CRER ETERCGN ELE 
de desmonte do Inep na 

atual gestão. As autarquias 

desenvolvem política de 
Estado, não de governo” 

Leila Barros, senadora (Cidadania - DF) 

dores da autarquia é que elaboram as questões, 

usando os dados do Banco Nacional de Itens 

(BND. O banco de dados, sob poder do Inep, 

serve para elaborar as provas do Enem e de todas 

as provas que avaliam como está a educação 

brasileira. A cada ano, menos estudantes realizam 

a prova do ensino médio, criada no 2º mandato 

de FHC (1998-2002). Em 2021, serão apenas 3,4 

milhões de confirmados, o menor número desde 

2005. Dentro do Inep, o clima é o pior possível, 

Os funcionários alegam sofrer perseguição de 

Dupas. Muitos adoeceram e estão afastados do 

trabalho por motivos de saúde. No dia 4, os fun- 

cionários fizeram um protesto em frente à sede 

da entidade em Brasilia (DF) e no dia 10 entrega- 

ram uma lista de irregularidades aos deputados 

federais, enquanto o presidente da autarquia 

enfrentava uma sabatina. “Nós pedimos à socie- 

dade brasileira que nos apoie. Agimos desta 

maneira para proteger o presente e o futuro da 

educação no Brasil”, diz Alexandre Retamal, 

presidente da Associação dos Servidores do Inep 

(Assinep). Retamal diz que os funcionários so- 

frem assédio dos bolsonaristas. Fundado em 1937 

no Rio de Janeiro, então capital federal, o Inep é 

uma das poucas instituições educacionais brasi- 

mm 

IMPASSE O presidente do 

sindicato, Alexandre Retamal, 
pede apoio da sociedade 
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GALO ACESSO 
APROVA 

7,1 milhões 
2015 

6,7 milhões 
2017 

5,0 milhões 
2019 

3,4 milhões 
2021 

Fonte: Inep 
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leiras respeitadas no mundo inteiro. A autarquia 

ganhou importância quando foi coordenada pelo 

educador Anísio Teixeira (1900-1971), perseguido 

pela ditadura de 1964. Naquela época, o Inep já 

funcionava em Brasília, Teixeira morreu sob 

circunstâncias misteriosas no Rio de Janeiro, 

Profissionais da educação se dizem impres- 

sionados com as intervenções do governo federal 

no Inep. “Muitas coisas erradas acontecem no 

Inep. As intromissões e nomeações políticas para 

os cargos no Conselho Consultivo ocorrem de 

forma crescente”, diz Claudia Costin, diretora do 

Centro de Políticas Educacionais da FGV. Ela 

lembra que foram nomeados para o Conselho o 

Tenente Coimbra (PSL-SP) e o pastor evangélico 

Roque Albuquerque. O Conselho é um organismo 

altamente técnico, que entre outras funções 

aprova as contas e o planejamento do mep. O 

Tenente Coimbra é deputado estadual em São 

Paulo, com base na Baixada Santista. Foi tenente 

do Exército e entrou na política em 2018. Já o 

pastor Roque Albuquerque é o líder espiritual da 

Igreja Batista do Calvário em Fortaleza (CE). Em 

2020, uma comissão de censura criada por Bol- 

sonaro retirou da prova um total de 66 questões 

que pudessem “ofender” o suposto “conservado- 

rismo” da população brasileira. Elas foram sim- 

plesmente excluídas. As questões condenadas 

estavam principalmente nas áreas de Ciências 

Humanas (29) e Linguagens (28). Até hoje, não 

se sabe quais foram as perguntas censuradas. 

Provavelmente, o Enem de 2021 será realizado 

na próxima semana. Mas a dúvida é sobre qual 

será o futuro da educação brasileira, após o des- 

manche levado a cabo na gestão Bolsonaro. E 

FOTOS: WALDEMAR BSARETO/AGÉNCIA SENADO, REPRODUÇÃO 
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O partido da Lava) 
Se rg io Moro se filia ao Podemos ex-juiz Sergio Moro concretizou a filiação ao Podemos 

na manha de quarta-feira, 10. A cerimônia ocorreu no 

e foca o seu discurso no combate Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasí- 

à corrupção e na “erradicação lia. Ele começou justificando que estava nervoso e 

que as críticas a sua dicção não tinham importância. 

da pobreza”. Sem mencionar “O Brasil precisa de lideres que ouçam e atendam a voz do povo”. 

No discurso, o ex-juiz disse que a “gota d'água” para voltar à 

Os adversários, O presidenciável política foi o encontro que teve com um estudante brasileiro no 

alfinetou Lula e Bolsonaro: exterior, que questionou se ele havia abandonado o Brasil. 

“Aquilo foi um tiro no meu coração”. 

“Chega de corrupção, chega O cientista político Antônio Lavareda entende que Moro 
de mensalão, chega de petrolão, teria sido imbatível em 2018, mas que hoje “necessitará afastar 

| a ideia de uma especialização monotemática em Justiça, Terá 

chega de rachadinha” Eudes Lima que convencer que entende de economia e de políticas sociais. 

ad ISTOÉ 2704 1M/20S 



FILIAÇÃO 
Sergio Moro é 

prestigiado pela 
cúpula do 
Podemos e 

cerca de duas 
mil pessoas 

A última pesquisa Ipespe mostrou que 

enquanto os temas econômicos alcan- 

çam 44% como a principal demanda de 

atuação do próximo presidente, o com- 

bate à corrupção atinge apenas 6%”. 

A narrativa do presidenciável deixou 

claro que ele sabe das críticas e que já 

prepara sua campanha. Temas como 

educação, saúde, emprego, meio ambien- 

te e, principalmente, “erradicação da 

pobreza” foram inclusos na fala de Moro. 

Mas, também, fez questão de reafirmar 

o motivo que deu tanta projeção ao líder 

da Lava Jato. Sem mencionar os seus 

adversários — Lula e Bolsonaro —, Moro 

imprimiu o tom que dará ao seu diálogo. 

“Chega de corrupção, chega de mensalão, 

chega de petrolão, chega de rachadinha”, 

disse o ex-juiz. Ele ainda ressaltou o 

êxito da Lava Jato que recuperou até 

agora mais de R$ 4 bilhões e tem previsão 

de receber outros R$ 10 bilhões. 

A opção de filiação ao Podemos sem- 

pre foi a mais plausível. O apoio do par- 

tido à operação Lava Jato sempre foi 

claro, Os senadores do Paraná, estado em 

que ele manteve o domicilio eleitoral, 

são todos do Podemos: Álvaro Dias, 

Oriovisto Guimarães e Flávio Ams. A 

| presidente da sigla, deputada Renata 

Abreu (SP), está afinada com o discurso 

de Moro. À ISTOÉ ela disse que “o Pode- 
mos é muito mais do que a Lava Jato”, 

mas acredita que a solução de problemas econômicos e sociais 

só virá com o fim da corrupção, que “tem relação direta com a 

pobreza e a miséria no País”. Por sua vez, o senador Oriovisto 

Guimarães destaca que a principal virtude do novo colega de 

partido é a honestidade, Sobre o cenário de disputa, Guimarães 

disse que “Moro já arranca com mais de 10% de intenção de 

votos e é uma opção para quem não quer Lula, nem Bolsonaro”. 

Outros partidos cortejavam o ex-magistrado. O União Brasil 

- unificação de PSL e DEM - era quem estava mais próximo. As 

conversas continuam. Principalmente, por conta dos parlamen- 

tares mais jovens. O deputado Kim Kataguin (DEM-SP), a depu- 

tada Dayane Pimentel (PSL-BA) e o deputado Júnior Bozzela 

(PSL-SP) mantém o diálogo. Bozzela pensa que Moro pode se 

apropriar do eleitorado de Bolsonaro. “O Moro representa as 

FOTOS: SERGIO DUTTASTO É MAS DEMIA BARRETO AGÊNCIA SENADO 
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bandeiras lavajatistas que elegeram o presidente”. Na cerimônia 

de filiação, o ex-ministro da Saúde, Luiz Mandetta, esteve pre- 

sente. Ele é apontado com o nome que o União Brasil colocará 

para ser candidato a vice, numa possível composição. À recom- 

posição de uma direita tradicional é o sonho do grupo. 

TERCEIRA VIA 
Também flertam com Moro, o PSDB, especialmente com o 

govemador João Doria (SP), e o Cidadania. À ISTOÉ, o senador 

Alessandro Vieira (Cidadania-SK) disse que mantém seu nome 

na disputa. “Sou pré-candidato à Presidência, mas entendo que 

mais adiante os nomes da terceira via devem afunilar”, afirmou 

o senador. Vieira ainda lembrou que existe uma frustração dos 

eleitores de Bolsonaro, “por conta das rachadinhas e da aliança 

como Centrão” que seriam capazes de migrar os votos para Moro. 

Na mesma onda que navega o ex-juiz, o procurador Deltan 

Dallagnol abandonou o Ministério Público e seguirá a carreira 

política. Provavelmente, ele disputará uma vaga para a Câmara 

de Deputados, também pelo Podemos, Moro e Dallagnol foram 

criticados por ter utilizado cargos na Justiça para obter noto- 

nedade nacional. O cientista político Ricardo Ismael entende 

que a crítica não faz qualquer sentido. "Sindicalistas e militares 

saem dos seus postos para ir à Presidência. É legitimo”, afirma 

o cientista político. Após sair do Ministério da Justiça, Moro 

deixou claro que não aceitava a intervenção na Policia Federal 

e seu descontentamento com o pacote de medidas de comba- 

te à corrupção engavetadas no Congresso. "É justo que ele 

queira mudar o País a partir de um cargo no poder. E a Presi- 

dência da República é o melhor lugar”, disse Ismael, E 

FLERTE O senador 

Alessandro Vieira entende 
que Moro possa ficar com 
os votos dos eleitores . 

frustrados comBolsonaro 
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O “Almirante Negro” 
A Marinha protesta, mas os tempos mudaram. Hoje, tortura e 

racismo são crimes, e também por isso o Senado concedeu status de 

herói a Jodo Cândido -- o marinheiro que 1910 liderou “A Revolta da 

Chibata” e pôs fim ao preconceito e castigos corporais na Armada 

Antonio Carlos Prado e Fernando Lavieri 

sociedade brasileira navegava em águas 

turvas nos anos 1970, em plena ditadura 

militar, quando dois consagrados compo- 

sitores, João Bosco e Aldir Blanc, envia- 

ram ao departamento federal de censura 

a música e a letra de “Almirante Negro”, 

Após o vaivém de censores e autores, Aldir decidiu perguntar 

qual era o problema que impedia a liberação. A explicação 

oficial veio clara: a composição exaltava o marinheiro preto 

João Cândido Felisberto, que, em novembro de 1910, liderara 

no Rio de Janeiro a sublevação de cerca de dois mil marujos, 

reivindicando e conseguindo o fim dos castigos corporais 

impostos pelos oficiais da Marinha. João Cândido, segundo a 

censura, era um nome maldito. O drible de Aldir foi digno de 

Fla-Flu no Maracanã: nos versos, a palavra “almirante” virou 

“navegante”: e o título ele alterou para "O mestre-sala dos 

mares”. Pronto, tudo liberado, Elis Regina gravou e os movi- 

mentos contra a ditadura tornaram público que o “navegante” 

em questão tratava-se mesmo de João Cândido, o marinheiro 

que amotinou, na Baia da Guanabara, o cruzador Bahia, a 

embarcação Deodoro e o encouraçado Minas Gerais -—- seu 

comandante e marinheiros legalistas foram mortos pelos re- 

voltosos. A música explodiu em sucesso nacional. 

Naveguemos, agora, bastante no tempo, e chegamos ao 

presente. O Senado, mesmo diante de um pedido contrário 

da Marinha, acaba de aprovar a inscrição do nome de João 

Candido no "Livro dos Heróis e Heroinas da Pátria”, O assun- 
to segue à Câmara dos Deputados, e, também nessa Casa, a 

Marinha fará o possível para que a proposta seja derrotada. 

Ou seja: desde 1910, passando-se pela década de 1970 e al- 

cançando-se os dias de hoje, o nome do “Almirante Negro” 

é impronunciável para a Marinha. Esse é, de fato, um dos 

mais polêmicos temas da historiografia brasileira. João Cân- 

dido teve o seu mérito, não pelas mortes que causou, mas, 

isso sim, porque conseguiu que oficiais brancos deixassem 

de vergastar marinheiros pretos e pobres - o racismo, segun- 
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do estudiosos, imperava na Armada. A imprensa chamou a 

rebelião de “A Revolta da Chibata”, e ela teve como estopim 

as duzentas e cinquenta chicoteadas infligidas a Marcelino 

Menezes - desmaiado, seguiu apanhando. A Marinha, por 

sua vez, está sendo coerente ao nao querer que João Candi- 

do receba honrarias, uma vez que ele quebrou a hierarquia 

da Arma e capitaneou um levante, no qual oficiais e marujos 

foram assassinados. Frise-se, no entanto, que açoitamentos 

são inadmissíveis e, no Brasil, já estavam proibidos desde a 

Constituição Imperial de 1824 - proibição ratificada pelo 

decreto de número três do Marechal Deodoro da Fonseca, 

em 1889, no dia 16 de novembro, vinte e quatro horas após 

a Proclamação da República. Nada, absolutamente nada, 

justífica castigos corporais - e repudiamos tal tipo de punição, 

seja no passado, no presente e no futuro. 

Enquanto o projeto tramitava no Senado, o parlamentar 

Izalci Lucas, a pedido da Marinha, solicitou vista para “melhor 

conhecimento da matéria”. Estudado o caso, o próprio Lucas 

votou a favor da homenagem, após ler um comunicado oficial 

da Arma, afirmando que "A Revolta da Chibata” não poderia 

ser vista como “um ato de bravura” ou de “caráter humanitá- 

rio”. Mais: “(...) todos os envolvidos, dentre eles a Marinha, 

setores do govemo, os revoltosos e outras instituições tiveram 

culpas e omissões. Mas reconhecer erros nao justifica (...) 

exaltar as ações dos revoltosos”. Apesar dos protestos da Ma- 

rinha, passados e futuros, também na Câmara dos Deputados 

O HISTORIADOR 
Rodrigo Rainha: “se 
a Marinha reconhecer 

João Cândido como 
herói, estará 

admitindo que havia, 
de fato, racismo e 

castigos cruéis” 

FOTOS: ARQUIVO MADOMNAL CHICO FERREIRA 
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COM A PELE 
ARDENDO 

Os amotinados 
no cruzador 
Bahia. em 1910, 
e João Cândido 
(no detalhe, 
a dir.): divisor 
de águas na 
história 
do Brasil 

os seus esforços serao em vao, até porque o açoite é impres- 

critível crime de tortura - como, de fato, deve sê-lo. “No come- 

ço do século vinte a Marinha era a principal representação do 

Estado. Se ela reconhecer que João Cândido foi herói, estará 

reconhecendo que, de fato, permitia castigos corporais”, diz 

Rodrigo Rainha, doutor em História Comparada pela UFRI. 

“Além disso, não há como negar que João Cândido é um sim- 

bolo de resistência republicana”. 

O motim terminou com a falsa proposta do marechal Hermes 

da Fonseca, então presidente do Brasil, de conceder anistia aos 

revoltosos. Era final de novembro de 1910, Pouco tempo depois 

ocorreu um levante no Batalhão Naval e associaram a ele o 

nome de João Cândido. O “Almirante Negro” foi preso e atirado 

em um buraco cavado em rocha, fechado por grossa grade. 

Ficava na Ilha das Cobras e os carcereiros, frequentemente, 

jogavam-lhe cal em todo o corpo. João Cândido sobreviveu, foi 

absolvido e sumiu. Vamos reencontrá-lo no início dos anos 

1930, fazendo parte do Integralismo, movimento de 

inspiração fascista do qual che- 

gou a liderar núcleos na re- 

gião portuária do Rio de 

Janeiro. Novo sumiço, 

nova reaparição, dessa vez | 

na Praça XV e agora venden- 

do peixe. A partir disso, a vida 

virou correnteza. Na praça ga- 

nhou um busto. Em 1969 

morreu em um dia de tempes- 

tade e na mais profunda miséria. 

Edmar Morel foi perseguido por 

ter escrito o livro “A Revolta da 

Chibata”. Em 2008 Lula anistiou 

postumamente o "Almirante 

Negro”. Em 2021 a questão está 

longe de ser pacificada. 
O MARECHAL Hermes da 

EH Fonseca: anistia mentirosa 
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Comporta mento/Meio ambiente 

breta não está so 
A COP26 foi histórica quanto à presença jovem. Só a delegação bra- 

sileira levou 80 pessoas das mais diferentes etnias, raças e gêneros, 

todas reivindicando mais poder de decisão e liberdade de voz 

Conferência das Nações Unidas sobre 

as Mudanças Climáticas (COP26) ter- 

: | minou na última sexta-feira, 12, porém 

Empenha-Se O reconhecimento ãos POVOS é inegável sua contenção para o 

tradicionais, la defesa os 
Dniomas hrasileiros 

aprofundamento do debate ambiental. 

Com mais de 40 mil pessoas presentes, ela se 

Ela participação dos jovens pfelivamente 
A tomou a maior COP da história — batendo até 

ÉS 4” EN mesmo a memorável reunião em Paris em 2015, 

Nas mesas de negociação bo és que reuniu 25 mil participantes. O encontro que 

E + ocorreu este ano em Glasgow, na Escócia, será % 5 
lembrado por outro fator: a massiva presença de 

jovens — estima-se que pelo menos metade dos 

credenciados tinha menos de 30 anos. Apenas na 

passeata, que contou com a presença da ativista 

sueca Greta Thunberg, havia cerca de 25 mil jo- 

vens, No meio do mar de imberbes, pelo menos 

80 brasileiros de diferentes ideologias, etnias, 

Taças e regiões do país gritavam em uma só voz 

contra o govemo do presidente Jair Bolsonaro e 

a favor de uma justiça climática onde todas as 

pessoas, independentemente de classe social, cor, 

ou credo, pudessem tomar decisões para conter 

a tragédia ambiental, A delegação brasileira tam- 

bém era composta por 40 indígenas — a maior 

representação desse povo na história das confe- 

rências — cuja maioria era de mulheres. “Esse 

espaço deveria ser mais diversificado, acessível e 

menos colonial, Ainda é um espaço muito segre- 

gado”, diz a indigena Txai Suruí. 

A jovem Suruí se transformou no rosto da 

COP26 em Glasgow ao tornar-se a primeira indí- 

gena a discursar na abertura de uma conferência 

do clima e cobrou um posicionamento mais 

certeiro dos líderes mundiais. "Não é em 2030 ou 

2050. É agora!”, esbravejou ela. O ativismo da 
| jovem de 24 anos vem do berço. Pertencente à 

etnia Paiter-suruí, Txai é filha de Almir Suruí, uma 

SO ISTOÉ 2704 yyÕa! 



das lideranças indígenas mais conhecidas 

do País e crítico do governo Bolsonaro, 

sua mãe Neidinha Suruí, também é ati- 

vista. Na COP, Txai lutou contra as quei- 

madas, o desmatamento, pediu por uma 

maior demarcação de terras indígenas e 

cobrou dos governantes que cumpram as 

NDK (Contribuições Nacionalmente De- 

terminadas) que visam zerar as emissões 

de gás carbônico para atmosfera até 2050. 

Mas, além disso, Txai quer ter mais re- 

conhecimento e mais liberdade de deci- 

são. "Nosso povo é o verdadeiro protetor 

das florestas e matas do Brasil e mesmo 

assim nos deixam de fora das negocia- 

ções. Nós só somos colocados nas deci- 

sões, mas não participamos do que está 

acontecendo na conferência”, revela. 

Além de Txai, outros cinco jovens 

ouvidos pela reportagem, e que estavam 

presentes na COP26, reivindicam mais 

liberdade de voz e poder de decisão. “Essa 

COP deixou bem dlaro que não é só adul- 

to que sabe falar sério e dificil. Esse con- 

tingente está aqui para mostrar que 

também podemos sentar na mesa para 

negociar. Nós somos o futuro e seremos 

os mais prejudicados com essas mudan- 

ças e pelas decisões que os adultos estão 

tomando. Logo, nada mais certo do que a 

gente também dar nossos palpites”, expli- 

ca Daniel Holanda, 19 anos. Pode-se dizer 

que os pedidos foram atendidos. Eles não 

só foram ouvidos, como um manifesto 

criado por jovens brasileiros que pede, 

entre outras coisas, a inclusão da educação 

climática nas grades curriculares do Brasil, 

foi lançado e apresentado a diferentes li- 

deres mundiais. Foi a primeira vez que 

jovens elaboraram um projeto para apre- 

sentação pública, “Já conseguimos mais 

de três mil assinaturas. Precisamos de 

uma educação atual e de qualidade dentro 

das escolas. As crianças não sabem que as 

enchentes, inundações, ondas de frio e 

calor, ocorrem por questões climáticas”, 

diz Luan Werneck, 19, autor do manifesto. 

Na busca por essa autonomia, os jo- 

vens se orgulham em dizer que são plu- 

rais, diversificados, versáteis e verticais, 

ou seja, eles se complementam nas dife- 

renças. E com isso dispensam toda e 

qualquer menção a rótulos. Não são de 

esquerda ou de direita, capitalista ou so- 

cialista, eles são ativistas ambientais ou 

climáticos. Foi, então, um desrespeito, na 

visão deles, a forma como o site da Unes- 

co referiu-se aos jovens: “geração Greta”. 

“Acho errado colocar todos os jovens sob 

o guarda-chuva da Greta, pois somos di- 

ferentes e temos opiniões diferentes. Há 

muitos outros jovens, com muito menos 

privilégios do que ela e que vieram antes 

dela. Ela apenas ganhou visibilidade e 

mídia, o que evidencia o elitismo branco 

e europeu sob os povos latino-america- 

nos”, afirma o estudante Paulo Ricardo, 

26 anos. Como se vê, há bons motivos 

para ser otimista com essa nova geração 

de ativistas ambientais. E 
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avanço das plataformas de streaming 

no País foi capaz de algo até então 

impensável há menos de duas déca- 

das: rompeu com o império da Globo 

no audiovisual. Nos anos dourados, 

a emissora chegou a ter centenas de artistas, 

produtores e autores sob contratos milionários 

que impediam esses profissionais de atuar em 

suas concorrentes. Os tempos mudaram: com a 

entrada em cena da Netflix, Amazon Prime e 

HBO Max os investimentos em filmes e séries 

originais produzidas no País abriu um leque 

enorme de opções para os profissionais do setor. 

Por um lado, a Globo permitiu a flexibilidade de 

suas relações com seus colaboradores; por outro, 

perdeu audiência e viu o rendimento cair. À 

situação agora pode ficar ainda mais complexa, 

uma vez que as plataformas começam a mirar 

no mercado que a emissora carioca sempre 

dominou com folga: as novelas, 

uz ISTOÉ 2704 12/1! 

MENTE 
Com investimento 

Eduardo EF. Filho 

A Netflix é o player com maior capacidade de 

roubar audiência da TV aberta. Um dos primeiros 

atores que preferiu não renovar o contrato com a 

Globo e fechar com o streaming foi Marco Pigossi. 

Poucos meses depois, ele já era protagonista da 

série australiana “Tidelands”, bem sucedida produ- 

cão de fantasia que virou febre entre os jovens e 

lhe rendeu fama internacional. Mais recentemente, 

o ator retomou ao Brasil para protagonizar a série 

“Cidade Invisível”, criação de Carlos Saldanha 

("Era do Gelo”, “Rio”) inspirada nos mitos do 

folclore brasileiro. Com o sucesso, a segunda 

temporada da série já foi confirmada - mais uma 

prova de que há mercado para quem decide 

apostar em produções originais brasileiras. É o 

caso de “Sintonia”, série cuja segunda temporada 

está disponível e que já tem uma terceira em 

pré-produção. É uma luz no fim do túnel para o 

setor, que enfrenta uma crise pesada desde que 

a Ancine foi sucateada pela administração federal. 

pesado em conteúdo 

e produções nacionais, 

ELEGER 

streaming como Netflix, 

Amazon e HBO Max dão 

fólego a um setor que 

quase implodiu graças 

à inoperância da Ancine 

NETFLIA 
Sua primeira 

telessérie será um 
remake de “Dona 

Beija”. A plataforma 
quer a atriz Grazi 
Massafera como 
protagonista 

AMAZON PRIME 
Além de contratar 

Lázaro Ramos e 

Ingrid Guimarães, 
a empresa investiu 

no filme “Peçanha 

Contra o Animal”, 

do Porta dos Fundos 

HBO MAX 
Silvio de Abreu, 

autor de novelas na 

Globo há décadas, 
é a nova aposta 

para o núcleo de 
dramaturgia da 

gigante americana 



Apesar de não ter um elenco fixo, a Netflix 

roubou uma série de nomes de peso que vieram 

da Globo: Sheron Menezzes, Bruna Marquezine, 

Camila Queiroz, Klebber Toledo, Bruno Gagliasso, 

Giovanna Lancellotti, Eduardo Moscovis e Cami- 

la Morgado, entre outros. “Essa possibilidade de 

criar em um novo lugar é muito sedutora. O 

streaming traz novidades e grandes possibilida- 

des para todos. É um desafio que interessa aos 

atores, autores, produtores e até executivos”, 

afirma o autor e roteirista Raphael Montes. 

INDEPENDÊNCIA 
Aos 31 anos, Montes já trabalhou em novelas 

como colaborador de grandes autores, como em 

“A Regra do Jogo” (2015), onde foi parceiro de 

João Emanuel Cameiro. O sistema de streaming, 

no entanto, lhe permite uma independência 

maior. Ao lado da roteirista Ilana Casoy, escreveu 

os filmes “A Menina Que Matou os Pais" e “O 

Menino Que Matou os Meus Pais” para a Ama- 

zon Prime, ambos inspirados no caso Suzane 

von Richtofen. Eles se tornaram os projetos 

brasileiros mais assistidos da plataforma. Na 

Netflix, a dupla roteirizou a série “Bom Dia, 

Verônica”, produção que já está com as grava- 

ções da segunda temporada em andamento. 

Montes é um dos principais nomes cotados para 

escrever e produzir as próximas telesséries do 

streaming. “Eu me sinto muito feliz e privilegia- 

do por fazer parte desse processo, Escrever e 

contar histórias, seja na litertura ou no audiovi- 

sual, é uma responsabilidade muito grande.” 

SUCESSO 

“3%, da Netflix: 
primeira série 
brasileira a se 
tornar uma das 
produções 
internacionais 
mais vistas na 

plataforma 

Comportamento/Audiovisual 

SERIES Enquanto a Amazon investe em filmes e 
Ve ço, a Netflix, em séries, a HBO Max está mais 

sucesso adiantada no processo de adaptação da tele- 

dos projetos dramaturgia. Para isso, ela não apenas con- 
nacionais À regue 
estimula O tratou um dos principais autores de novela 

investimento da Globo, Silvio de Abreu, como tirou tam- 

bém a ex-diretora de desenvolvimento artis- 

tico da emissora, Mônica Albuquerque. A dupla será res- 

ponsável por criar e desenvolver as telesséries — produções 

médias, de 50 capítulos, um formato mais curto que as 

novelas tradicionais, mas mais longo que as séries, cujas 

temporadas têm, em média, entre 8 e 12 episódios por 

temporada. Ambos estão em processo de montagem de 

suas salas de roteiro, grupos de roteiristas responsáveis por 

INR 
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criar essas novas histórias. “Acreditamos na força do 

melodrama para atrair as audiências globais. Nosso 

objetivo é contar histórias com o ritmo das séries, 

com uma sólida estrutura narrativa e abordando 

temas relevantes e urgentes”, diz Mônica. 

Assim como a HBO Max, a Amazon Prime também 

contratou dois ex-globais para serem “showrunners”, 

como são chamados os profissionais que criam, de- 

senvolvem e dirigem séries no streaming: Lázaro Ramos e Ingrid 

Guimarães, atores populares na TV, já planejam novos projetos juntos. 

O novo filme de Lázaro como diretor já tem data marcada: será no 

longa “Um Ano Ihesquecivel — Outono”, que chega a Amazon em 2022. 

A seguir, cenas dos próximos capítulos serão cada vez mais comuns 

nas plataformas de streaming. B 
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A vida dos pobres 
de Pompeia 

Descoberta arqueológica abre uma 

janela para o estudo de como os 

escravos italianos viviam na Villa de 

Civita Giuliana, na Itália Eudes Lima 

ovas descobertas arqueológicas foram feitas em 

uma residência luxuosa na Villa de Civita Giulia- 

na, localizada ao norte de Pompeia na Itália, 

destruida a cerca de dois mil anos (79 dC) pela 

erupção do vulcão Vesúvio. Mais do que os obje- 

tos encontrados dentro de um pequeno quarto de 

16 mº, revelaram-se fragmentos da vida cotidiana dos escra- 

vos da cidade. O diretor dos Museus da Itália, Massinmo 

Osanna, destaca o estudo sociológico que "permitirá descobrir 

e El 
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novidades e interessantes in- 

formações sobre as condições 

de vida dos escravos em Pom- 

peia e no mundo romano”, 

Um esforço científico acon- 

tece em Civita Giuliana desde 

2017. Antes disso, a cidade foi 

palco de frequentes saques. O 

resultado é que já foram encon- 

trados uma carruagem e um 

estábulo com restos mortais de 

três cavalos. Acredita-se que 

também façam parte dos apo- 

sentos dos serviçais da época, 

Agora, os arqueólogos encon- 

traram três camas, vasos de 

cerâmica, uma arca de madeira, 

um penico e um eixo de carru- 

agem. Além de acomodar os 

escravos — possivelmente uma 

família — o quarto também 

servia de depósito. 

Pesquisadores analisam 
os objetos preservados por 
dois mil anos em cômodo 
de 16 m” que abrigava 
uma família de escravos 

FAMÍLIA DE ESCRAVOS 
Duas camas tinham comprimento de 1,7 metros e a outra 

com 1,4 metros, feitas com prancha de madeira. A hipótese 

dos cientistas é que pertencessem a dois adultos e uma crian- 

ça, respectivamente. Dentro da arca de madeira havia materiais 

de metal e tecido que os arqueólogos sugerem ser utilizados 

para arreios de cavalos. A arquitetura era precária com apenas 

uma janela para iluminação e sem decoração nas paredes. 

Não é comum que a história seja contada a partir da perspec- 

tiva dos vassalos. Ter informações mais precisas de como era a 

convivência entre as classes pode ser importante para explicar 

a economia da época. Por isso, o diretor do sítio arqueológico, 

Gabriel Zuchtriegel, acredita que é a sua descoberta mais impor- 

tante como arqueólogo. “Mesmo sem a presença de grandes 

preciosidades, o verdadeiro tesouro aqui é a experiência huma- 

na, neste caso dos membros mais vulneráveis da sociedade 

antiga, a que esta sala é um testemunho único”, diz. [|] 

Massinmo Osanna, diretor dos Museus 
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A TERRA É REDO 
Comportamento/Navegação 

DA 
A façanha marítima do português Fernão de 

Magalhães, registrada há 500 anos, mudou a história 
da humanidade para sempre e eliminou qualquer 

dúvida sobre o formato do planeta 

expedição maritima que, pela 

primeira vez, comprovou o forma- 

to esférico da Terra iniciou-se em 

20 de setembro de 1519 e durou 

três anos. Nesse periodo se deu a inédita 

volta ao mundo. Sob a liderança do capi- 

tão português Femão Magalhães, 250 

homens sairam a bordo da nau Trinidad, 

do porto de Sanlúcar de Barrameda, no 

sul da Espanha, em direção ao Atlântico 

Sul e depois ao Pacífico, passando pelo 

Estreito de Magalhães, batizado depois 

do feito. Hã exatos 500 anos, a embarca- 

ção alcançava as ilhas da Indonésia. A 

perigosa viagem foi determinante para a 

evolução humana, mas apenas dezoito 

“A aventura de Fernão 

de Magalhães confirma 

o dado científico” 
Paulo Cotias, historiador 

E = 
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Fernando Lavieri 

marujos retornaram para a Europa. 

Conta-se que os sobreviventes que pi- 

saram na Peninsula Ibérica em 1522 

estavam em condições deploráveis: 

corpos esqueléticos, feridas mal cuida- 

das e manchas pelo corpo, além de ca- 

belos e barbas mais longos que de 

costume. Segundo relato de Antonio 

Pigaffeta, um dos tripulantes que supor- 

tou a dificil aventura, os marinheiros 

passaram fome por quase quatro meses, 

sairam do jejum comendo uma mistura 

de poeira com minhocas e beberam 

água amarelada que estava podre. 

Apesar de os portugueses domina- 

rem a exploração marítima a leste pelo 

|] Am EE 

Cabo da Boa Esperança, no extremo sul 

do continente africano, os navegadores 

não tinham noção exata das distâncias 

e não conheciam o Oceano Pacífico e 

suas tormentas incalculáveis. Maga- 

lhães tinha a crença que era possivel 

atravessar pelo Sul, mas por desconhe- 

cimento acabaram navegando por mais 

tempo que o necessário. “Foi o que 

deteriorou a nau e os deixou sem ter o 

que comer”, afirma o historiador Paulo 

Cotias. Além disso, tiveram que enfren- 

tar problemas climáticos, pois chega- 

tam à região no inverno. Magalhães e 

seus homens estavam em busca das 

ilhas Molucas, também conhecida 

como “Ilha das Especiarias”, na Indoné- 

sia. Ele queria por as mãos nas riquezas 

da região, mas o local não foi encontra- 

do. À caravela acabou mudando de rota 

e chegou às Filipinas, onde o capitão 

foi morto. O nome de Magalhães se 

tornou inspiração para exploradores 

dos mares e do espaço por anos e sua 

clramática circum-navegação mudou a 

história da humanidade e proporcionou 

uma evolução do pensamento cientifi- 

co, pois se demonstrou que o mundo 

era maior e mais diverso do 

que se pensava. À faça- 

nha de Magalhães é 

uma lição para os nega- 

cionistas de hoje. E 

PIONEIRO 
Fernão 
Magalhães 
navegou pelos 
sete mares: 
a façanha 
provou 
que não 

há borda 
do mundo 
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Comportamento/Medicina 

Do COMPLEXOS GAMINADS 
DO AL/AEIMER 

Pesquisadores norte-americanos descobrem que uma das principais causas da doença é 

o acúmulo de proteínas tóxicas na região do cérebro responsável, entre outras funções, 

pela memória. Abre-se, assim, o caminho para tratamentos eficazes, ainda inexistentes 

Antonio Carlos Prado e Fernando Lavieri 

ientistas já conseguiram des- 

vendar diversas regiões da 

mais complexa e maravilhosa 

máquina da natureza: o cére- 

| bro, a derradeira fronteira do 

corpo humano. Nele, muito foi explora- 

do e pesquisado pela 

Medicina e Neurologia, 

mas ainda há inúmeras 

áreas a serem conheci- 

das — e o maior desafio 

é decifrar as partes em 

que ocorrem interações 

químicas relacionadas a 

doenças, sobretudo as 

conexões que podem 

estar ligadas ao mal de 

Alzheimer. É nesse sen- 

tido que um revolucio- 

rodegenerativo, progressivo e responsável 

por alterações comportamentais porque 

apaga a memória recente de quem é por 

ele acometido. Na pesquisa recém-publi- 

cada, revela-se que alterações nas protei- 

nas do cérebro, tornando-as tôxicas e po- 

tencialmente causa- 

doras do Alzheimer, 

ocorrem na região de- 

nominada hipocam- 

po, justamente a que 

responde pelo geren- 

ciamento das lem- 

branças. É nesse ponto 
que tais proteinas vão 

se acumulando ao lon- 

go dos anos, o que 

confirma a hipótese 

de que o mal de Al- 

GOMO A ENFERMIDADE 

PRIMEIRO ESTÁGIO 
Esse é um cérebro que ainda está 

funcionando normalmente. Há nele, 

no entanto, algo que é grave, mas se 

mantém invisível quando submetido 
a exames tradicionais: as manchas 

avermelhadas de proteínas tóxicas, 

responsáveis pela doença. À maioria 

das proteínas segue operando de 

forma saudável, mas o Alzheimer já 

se desenvolve. Ou seja: ele se instaura 

bem antes dos sintomas clínicos. 

ser publicado pela con. “A enfermidade pode “a 
ceituada revista norte- o prai ver desde a juventude 

“americana “Science”. d a a e apenas manifestar- 

Trata-se do primeiro tra- urante décadas -se de forma sintomá- 

balho, em décadas, a jo- e só vir a apresentar tica após os sessenta 

gar novas e alvissareiras sinais clínicos muito ou setenta anos de 

luzes sobre essa que é tempo depois idade. “A pesquisa traz 

uma das mais misterio- Fábio Scaramboni Cantinelli, um alerta e aponta 
psiquiatra 

sas enfermidades cere- 

brais, a ponto de ser a única a receber a 

denominação de “estado demencial”. 

O mal de Alzheimer é imeversível, neu- 

que o paciente tem ris- 

co de evolução da patologia antes de ela 

dar sinais clínicos”, diz Fábio Scaramboni 

Cantinelli, chefe de Psiquiatria do Institu- 
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to do Câncer do Estado de São Paulo. 

O estudo baseou-se em um método 

tradicional, mas até então jamais coloca- 

do em prática na exaustiva pesquisa das 

causas do Alzheimer. Assim, pela primei- 

Ta Vez os cientistas analisaram imagens 

de necropsias de cérebros de quatrocen- 

tas pessoas e as cotejaram com outras 

cem imagens de cérebros de indivíduos 

vivos. Na comparação, observou-se que 

o volume, a cor e a densidade das cone- 

xões neurais, na área do hipocampo, 

eram menores nos mortos porque havia 

a presença de uma grande saturação de 

proteinas tóxicas. Como as necropsias 

avaliadas são de pessoas que faleceram 

sofrendo de Alzheimer, ficou clara a re- 

lação entre a doença e a quantidade de 

proteinas danificadas, uma vez que os 

individuos vivos que cederam suas ima- 

gens não portam Alzheimer, Se em rela- 

cão a tumores, o quanto antes houver 

um diagnóstico ele torna maior a possi- 

bilidade de sucesso no tratamento, a des- 

coberta que um índice excessivo de pro- 

teinas tóxicas leva à demência abrirá ca- 

minho, certamente, para que também se 

consiga diagnósticos precoces, 

Em um primeiro momento, pode pa- 

recer chocante que alguém, ainda jovem, 

ouça de seu médico que proteinas não 

saudáveis estão se juntando em seu cé- 

rebro. Na realidade, porém, sempre que 

a ciência descobre as causas de males, a 

indústria farmacêutica desenvolve medi- 

cações profiláticas. Não será diferente 
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SEGUNDO ESTÁGIO 

Nessa imagem, o órgão já está 
tomado pelas proteinas tóxicas 

avermelhadas. O acúmulo 

dessas proteinas nocivas vai 
comprometendo progressivamente 

todo o órgão, afetando inicialmente 

os neurotransmissores que atuam na 
memória recente. A pessoa acometida 
pelo Alzheimer, nos primeiros tempos, 

recorda-se de fastos da infância, mas 

não lembra se almoçou uma hora 

depois de fazê-lo. 

FOTOS: GABRIEL REIS RTOCHEMOTOS 

com o Alzheimer, Essa forma de doença 

devastadora acomete aproximadamente 

quarenta milhões de pessoas em todo o 

mundo — e, aqui, pelo menos um milhão 

de brasileiros vive no vácuo mental por 

ela engendrado. Lembrar, por exemplo, 

de um banco de jardim de uma longinqua 

cidadezinha do interior visitada na infan- 

cia, e, ao mesmo, não reconhecer o rosto 

do próprio filho com que conviveu du- 

rante toda a vida, é uma situação deses- 

peradora. “Agora sabemos mais sobre a 

área do cérebro evolvida no Alzheimer”, 

diz Leonel Takada, neurologista da Uni- 

versidade de São Paulo. “O caminho a ser 

seguido é o de encontrarmos um modo 

de interromper a transformação da pro- 

teina em uma molécula tóxica”. E 
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O novo estudo descobriu 
que é na área conhecida 

como locus coeruleus- LC 
(assinalada com uma seta 

no desenho) que se iniciam 
as transformações protéicas 

que são a causa da doença 

a 
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costumados à vida fácil, a ro- A vida dos herdeiros 

tina dos herdeiros americanos | 

ficou um pouco mais compli- de grandes fortunas val 

cada nos últimos tempos. A ficar mais difícil: cresce 

moda entreos donosdegran- "5 número de milionários 
des fortunas nos EUA é doar 

tudo em vida para incentivar seus filhos que não querem deixar 
a correrem atrás de seu próprio sucesso nada para seus filhos 

financeiro. A lista de famosos que ame- 

aça não repassar seus dólares é grande. Taísa Szabatura 

Os atores Ashton Kutcher e Mila Kunis, 

o cantor Sting e o cineasta George Lu- 
ia OPORTUNIDADE 

cas já revelaram que pretendem agir Anderson Cooper 

assim. Um dos homens mais ricos do que fez questão de e o bebé Wyatt: 
“não deixarei um não lhe deixar di- : 

pote de ouro 
nheiro — “apenas” 

alguns milhões de 

dólares em propriedades. 

O assunto não envolve apenas gene- 

rosidade, mas estratégias para lidar com 

as altas taxas de impostos sobre heranças 

nos EUA, Dependendo do valor, o gover- 

no pode ficar com até 40% do legado. O 

valor varia bastante: quanto mais rico, 

maior a chance de driblar o fisco. Apesar 

de O'Neal dizer que quer ver seus filhos 

construirem carreiras por conta própria, 

eles dificilmente serão pobres, uma vez 

mundo, Bill Gates, criou a sua própria 

instituição de caridade para destinar a 

maior parte dos seus bilhões para cau- 

sas globais urgentes, como a proteção 

do meio ambiente, o combate à pobre- 

za e o estímulo à educação. 

Os mais recentes nomes dessa lista 

são o ex-jogador de basquete Shaquille 

O'Neal e o apresentador de TV Ander- 

son Cooper. Enquanto o craque da NBA 

cutucou a própria família ao dizer “nós 

não somos Ticos, eu sou rico”, o jorna- 

lista não poupou nem o bebé Wyatt, seu 

filho de apenas um ano de idade: Coo- 

per garantiu que ele não herdará sua que a fortuna do jogador é estimada em 

fortuna de US$ 200 milhões. “Não vou US$ 400 milhões, cerca de R$ 2,2 bilhões. 

deixar um pote de ouro quando eu for | | Onúmero de herdeiros também é grande: 

embora”, afirmou. Ele segue o exemplo o ex-jogador da NBA possui seis filhos. 

de sua mãe, a estilista Gloria Vanderbilt, É raro ver atitudes semelhantes no 

Brasil porque a legislação que regula 

heranças é diferente. O advogado Gabriel 

Toffoli explica que, mesmo se a pessoa 

deixar um testamento, 50% do valor tem 

de ser repassado aos herdeiros diretos, 

como cônjuge e filhos. "Aqui não adian- 

ta fazer um testamento deixando 100% 

da riqueza para uma instituição de 

caridade porque é ilegal, E o que 

acontece nos EUA é mais marke- 

ting do que filantropia.” Toffo- 

li afirma ainda que aqui não 

existe o conceito de “herança 

de pessoa viva”, “Se o inte- 

ressado não quiser deixar 

nada para os herdeiros, 

terá de torrar tudo ain- 

da em vida.” E 

PARTILHA Shaquilie 
O'Neal: ex-craque do 
basquete exige que 
os seis filhos estudem 
e sigam carreiras 
próprias 

FOTOS: MICHAEL TULLHER, 
GETTY IMAGES: BEPRO DUELO 
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Família 
Imagens dos filhos E 
Boris e Helena pintadas 
à mão em abotoaduras 

Coroa Imperial 
Simbolo real cravejado 
de safiras e um diamante 

Efemérido 
Joias Fabergé de ouro 
dd frenesi anos 

Com a Revolução Russa 

em 1917, poucos nobres 

conseguiram fugir da fúria 

bolchevique e deixar o país. 
Tudo azul A grã-duquesa Maria 
Conjunto foi 

: 

irei Pavlovna, tia do czar 

Nicolau II, foi uma delas. 

Seus últimos diamantes 

agora valem milhões 

Taísa Szabatura 



nado junto com todos os seus herdeiros, 

inclusive a filha Anastasia, em 1918, 

A história de como as suas últimas 

joias pessoais, as que conseguiu esconder 

antes da revolução de outubro, é digna 

de um filme de Hollywood. As peças 

foram coletadas secretamente no Palácio 

Vladimir, em São Petersburgo, em setem- 

bro de 1917. Mantidas em um cofre se- 

creto e então desmontadas para saírem 

da Rússia, foram cuidadosamente dobra- 

das em jornais velhos com destino a 

Londres — isso não só em meio à revolu- 

ção de Lenin e sua trupe, mas também 

durante a Primeira Guerra. Mesmo assim, 

a grâ-duquesa confiou seu pequeno te- 

souro a Albert Henry Stopford, um nego- 

ciante de antiguidades britânico especia- 

lizado em jóias Fabergé e Cartier e tam- 

bém a um mensageiro diplomático para 

transportar secretamente sua coleção 

com segurança para a Inglaterra. 

Durante os dois conflitos, o caminho 

mais seguro para sair de Sao Petersburgo 

e chegar até a Europa era primeiro de 

trem, através da Finlândia, que na época 

já estava nas mãos dos russos, e então 

seguir para a Suécia e depois para Bergen 

ou Arendal, na Noruega. Como os subma- 

rinos alemães patrulhavam o Mar do 

Norte, a viagem do sul da Suécia à Escócia 

foi escolhida como a jornada mais curta 

e segura para O navio a vapor. A tia de 

Nicolau H foi uma das últimas da família 

Romanov a deixar a Rússia, apenas em 

FOTOS: DIVULGAÇÃO, REPRODUÇÃO 

uase todas as joias contrabandeadas e 

conhecidas da família imperial russa já 

foram recuperadas e postas em leilão. 

Porém, em épocas de crise econômica, 

novidades aparecem devido ao seu 

grande valor de mercado e não apenas 

por sua origem nobre, Quando fazem 

parte do espólio dos últimos remanes- 

centes da família Romanov, alcançam 

valores milionários, claro. Esse é o caso 

de um conjunto de brincos e de um 

broche feitos com safira e diamantes, legado que foi a 

leilão no dia 10, na Suíça, pertencentes à gra-duquesa 

Maria Pavlovna, casada com o terceiro filho do czar Ale- 

xandre II, o grão-duque Vladimir Alexandrovich. Maria era 

tia do futuro e último czar da Rússia, Nicolau HI, assassi- 

Maria Pavlovna era conhe- 

cida por ser uma das anfitriaãs 

mais populares de São Peters- 

burgo. Ão lado do marido, o 

grão-duque Vladimir Alexan- 

drovich, deu grandes festas até 

ficar viúva, em 1909. Morava no 

Palácio Vladimir, próximo ao 

Palácio de Inverno, onde vivia 

seu sobrinho, o czar russo Nico- 

lau ll. A realeza russa pré-revo- 

lução era numerosa. Público 

ERR ELEVEREIGRS ER ENE 

Sua bisneta, a autointitulada 

grá-duquesa Maria Vladimirov- 

na, aos 67 anos, disputa a lide- 

rança da família Romanov. 

Comportamento/) ealeza 

[RAGEDIA O fim da realeza russa 

aconteceu em 1918, quando toda a 

família do czar Nicolau || foi assassinada 

1919, um ano após ver sua família dizi- 

mada. Ela, infelizmente, morreu logo em 

seguida, em 1920, em Paris. Suas pedras 

ficaram nas mãos de sua filha, Helena, 

casada com o príncipe Nicolau da Grécia 

e Dinamarca, com quem viveu no exílio. 

VÃO-SE OS ANÉIS... 
A gra-duquesa era conhecida por 

esconder as joias mais discretas em 

garrafas, solas de sapato e onde mais 

conseguisse. Deixou uma herança até 

modesta, como diversas abotoaduras, 

porta-cigarros cravejados de brilhantes 

e até lenços, todos vendidos anterior- 

mente por milhões de reais. Faltava o 

magnífico broche de safira azul com 

diamantes de 26 quilates e nos brin- 

cos, com pedras de nove e seis quila- 

tes, respectivamente. Avaliados em 

singelos R$ 1.547 milhão, foram arre- 

matados no leilão por módicos R$ 

4.822 milhões, o que é uma gota no 

oceano da fortuna acumulada por 

Maria Pavlovna. Ainda pode existir 

muita riqueza perdida dos Romanov. 

E se hã outros tesouros a serem des- 

cobertos, só o tempo dirá. E 
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Venino prodig 
squeça tudo o que você pensa 

sobre crianças superdotadas. Se no 

cinema elas aparecem muitas ve- 

zes fazendo cálculos complexos de 

engenharia, nem toda forma de superdo- 

tação é igual. Os próprios testes de QI 

mudaram ao longo dos anos e hoje abran- 

gem diversas habilidades, explorando o 

potencial da criança em relação à sua 

idade e a dos demais. Aos oito anos, O 

estudante do terceiro ano do fundamental 

Gustavo Saldanha, de São Paulo, acaba de 

conquistar um lugar na lista das pessoas 

mais inteligentes do mundo, a Mensa In- 

temacional, mais tradicional instituição de 

medição de OI. Contrariando o lugar co- 

mum dos gênios, Gustavo disse para a IS- 

TOÉ que não gosta muito de matemática, 
a não ser que seja desafiado com um cro- 

nômetro. “Prefiro fazer outras coisas”, diz. 

Seu negócio é música. Em uma entre- 

vista ao lado da mãe, a empresária Lucia- 

ne Saldanha, e do pai, o economista 

Carlos Saldanha, Gustavo fala que não fica 

Comportamento/Infância 
e 

cansado das aulas extras de vários instru- 

mentos que pediu para ter e que raramen- 

te as cancela. “Gosto muito das aulas 

online, mas voltar ao presencial é legal. O 

que não gosto muito é de educação fisi- 

ca”, confessa. Atualmente, o menino toca 

violão, guitarra, teclado, baixo, bateria e 

gaita. Apesar de lembrar as habilidades 

de grandes artistas como Mozart, que 

dominou as partituras e o piano na pri- 

meira infância, a história de Gustavo com 

a música é mais ligada ao pop. Aos cinco 

anos, em uma homenagem ao Dia das 

Mães, precisou decorar cinco músicas dos 

Beatles e acabou decorando várias, can- 

tando em língua inglesa corretamente. 

“No início achamos que ele tinha apenas 

talento para a música, mas na pandemia, 

quando começou a lidar com o Zoom e o 

computador, notamos que tinha algo a 

mais ali”, diz a mãe. Ao procurar um es- 

pecialista e uma psicóloga, descobriu que 

o filho era considerado um prodígio. 

O garoto chegou a instalar o sistema 

“Não gosto muito de ler, prefiro narrativas visuais 
como filmes e novelas. Me chamam mais a atenção” 
Gustavo Saldanha, estudante 
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GENIALIDADE 
O garoto 
instalou 

o sistema 

operacional 
Windows num 

MacBook sem 
pr ecisar de 

instruções 

O estudante Gustavo 

Saldanha, 8 anos, tornou-se 

o brasileiro mais jovem 

a conquistar um lugar 

na seleta lista dos mais 

inteligentes do mundo. 

Com Ql de 140, ele toca 

sete instrumentos 

Taísa Szabatura 

operacional Windows em um MacBook 

sem buscar por instruções. Ele também 

troca O português para o inglês com faci- 

lidade. Ao ser perguntado, em inglês, se 

tinha o hábito da leitura, respondeu no 

idioma: “Não gosto muito de ler, prefiro 

narrativas visuais como os filmes e as 

novelas. Não é difícil, mas o visual me 

chama mais a atenção”. À mãe conta que 

quando ele era menor, nos primeiros anos 

na escola, gostava de brincar “de casinha” 

ao lado das meninas, construir coisas e 

contar histórias. Como lazer, alias, gosta 

de assistir novelas e telejornais junto com 

a mãe, quando repete cenas e até copia os 

apresentadores, com vocabulário avança- 

do. Os pais tentam proteger o filho da 

fama e ele não sabe exatamente o que 

significa ter um Q. de 140 ou fazer parte 

da Mensa Internacional. Por enquanto, 

seu sonho é conhecer Paul McCartney. E 

FOTO, BEPRODLUÇÃO 



- mpresa de marketing de recompensas já acumula 
Li mais de 100 grandes marcas no seu catálogo digital. 

A plataforma da Uber agora faz parte da 
nuvem de recompensas da Minu, empresa 

de marketing de recompensas que dispo- 
nibiliza centenas de marcas em seu port 
fólio digital. 
As empresas que são clientes da Minu e 

que quiserem utilizar os produtos da Uber 

nos seus programas de recompensas & 
ações de incentivos, poderão oferecer aos 

consumidores descontos em pedidos de 
viagens e delivery. 
Com essa novidade, a Minu continua 
criando oportunidades para as empresas 

parceiras, Que possuem acesso a um ro- 
busto canal de distribuição e divulgação 
das suas ofertas, e para seus clientes, que 
podem oferecer aos consumidores re- 
compensas diversificadas e relevantes 
para fidelização e relacionamento. 

A Minu iniciou suas atividades com entre- 

ga de bônus para celular, mas em 2017 
vivenciou uma evolução do seu negócio. 
"Há 4 anos decidimos ampliar o nosso 
escopo e aumentar as possibilidades de 

MIfuU Uber 

entregas do portfólio. O resultado foi que 
praticamente dobramos o número de par- 
ceiros nos últimos dois anos. Hoje, temos 
um catalogo digital muito mais robusto e di- 

versificado, e nosso objetivo é seguir in 

cluindo marcas lideres de mercado com 

alto poder de engajamento, com ofertas 
que atendam necessidades distintas dos 

consumidores e por meio de um sistema 

fácil de resgate das recompensas”, explica 
Eduardo Jacob, CEO da Minu. 
O portfólio também inclui parceiros como 
Polishop, Deezer, Magalu e Editora 3 — res- 
ponsável por publicações como IstoÉ, IstoÉ 
Dinheiro, Dinheiro Rural, Motor Show e Go 
Outside. E a carteira de clientes atuais con- 

templa empresas como Banco do Brasil, 
Carrefour e Kwai, que utilizam a Minu para 

suas ações de recompensas e programas 
de beneficios. 

Quer ser um cliente Minu e ter acesso à 

nuvem de recompensas com grandes 

marcas? Acesse: Www.minu.co 

Te) Judo 

a Minu 
A Minu & uma empresa de 

marketing de recompensas, 

com sede em São Paulo e 

escritórios em Belo Horl- 

zonte e Brasília. Desde 

2UO/, utiliza tecnologia 

propria e estudo do com- 

portamento humano para 

conectar pessoas e 

marcas, construindo re- 

lações e criando experien- 

cias unicas. Seu catalogo 
digital possui centenas de 

parceiros e mais de 
500 recompensas 

Saiba mais: www.minu.co 



por Taísa Szabatura 

Ep 

f E e " a qo FERA els aa Gente E TD a = = Tia “Gees 
Aa 

As verdades 
secretas de An O el 
As novelas da Globo são conhecidas por lançar 

tendências no País. Quem não se lembra da 

maquiagem e das jóias de Jade, personagem de 

Giovanna Antonelli em “O Clone”? Pois quem dita 

moda agora é a atriz Camila Queiroz, a sexy Angel 

de “Verdades Secretas 2”. Apesar de a novela ser 

exibida apenas nas plataformas de streaming, seus 

vestidos curtos, com as costas de fora, alças fininhas 

e muito brilho, já são sensação entre as jovens que 

começam pouico a pouco a voltar aos bares e 

baladas. Cores claras, como o branco e o rosa, 

chegam a imprimir um certo ar de inocência, mas 

estão longe de abandonar a sensualidade que virou 

marca registrada de Angel na novela. “Mais 

misteriosa e sensual, abusando do poder sobre os 

próprios instintos”, definiu Camila sobre sua nova 

fase no folhetim. Além da personagem que pode ser 

vista na Globoplay, a atriz apresenta na Netflix o 

reality show “Casamento às Cegas”, onde faz 

sucesso ao lado do marido, Kléber Toledo. 

A caminho do Canadá 
Um dos casais mais badalados de Hollywood, os atores 

Ryan Gosling e Eva Mendes, devem abandonar os EUA em 

breve e se mudar para o Canadá. A novidade vem cheia de 

mistérios. Pouco antes de eclodir a pandemia, Eva disse que 

estava pronta para voltar a atuar, o que não fazia desde 

2014, quando nasceram as filhas do casal. Durante o 

isolamento, ela desabafou em sua rede social que 

estava dificil passar o período em família. Logo 

depois, sem explicar por quê, apagou o perfil. 

Já o ator, que é canadense e não largou a profissão 

para ficar exclusivamente ao lado das filhas — 

Esmeralda, de sete anos, e Amada, de cinco — 

pensa nos novos papéis: Gosling será Ken no filme 

“Barbie”, dirigido por Greta Gerwilg. As filmagens 

serão em 2022 — quando ele deve voltar do 

Canadá para participar. Será que Eva vem junto? 

FOTOS: HENRIQUE GERDRE DU LGAÇÃO; PASCAL LE SEGRETARAGETTE IMAGES JORDAO STRASS PVC, 



Melhor amiga do ex-namorado 
De volta à TV em uma trama inédita, a atriz Alinne Moraes, de 38 anos, está radiante 

pelo papel na novela “Um Lugar ao Sol”, na Globo, Mas já avisa: seu personagem irá 

“quase enlouquecer”, para desespero de seus fãs. Alinne contracena com o 

ex-namorado, o ator Cauã Reymond, que interpreta os gêmeos Renato e Christian. 

Apesar de não se definir como vila, ela revela que vai causar um bom estrago ao 

longo dos capítulos. Na vida real Alinne é bem mais tranquila, mas não esquece o lado 

sensual — em suas redes sociais, a atriz e ex-modelo costuma publicar fotos e ensaios 

que demonstram que ela está em sua melhor fase. Quanto a Cauã, ela garante que os 

dois são amigos e se ajudam em cena. Recentemente, ela fez até uma homenagem ao 

ator: “Obrigada por tudo, parceiro! Até meu câmera você foi. Sequência delicada e 

você arrasou”, escreveu, ao postar uma foto do colega de trabalho nos bastidores. 

- Lily em Paris 
À Antes de estrear a segunda temporada 

da série “Emily em Paris”, a atriz Lily 

Collins aproveitou para se tornar garota 

propaganda de marcas francesas: foi 

escolhida para estampar a campanha de 

uma sofisticada marca de diamantes. Com 

à um figurino discreto e elegante, Lily lembra 

É» pouco a personagem que abusava das 

E) ' cores berrantes e de uma infinidade 

PE de exagerados acessórios. Aliás, as 

fashionistas de plantão já se questionam 

sobre o visual de Emily na segunda 

temporada, uma vez que ela estará mais 

madura e acostumada com o mundo da 

moda e a vida em Paris. Já com Lily, a atriz, 

ninguém precisa se preocupar: a atriz, cujos 

- traços lembram a eterna Audrey Hepburn, já 

deixou sLia marca na Cidade-Luz. 

Elegância sertaneja 
Desde que mudou de gravadora, em fevereiro, 

o cantor Luan Santana tem mostrado um estilo 

mais intimista. Mesmo sem abandonar as 

canções de amor e o toque sertanejo que lhe 

tornaram famoso, o músico acaba de divulgar 

a canção original “Ilha”, que estará em seu 

futuro EP, “The Comeback” — “A Volta”, 

em tradução livre, ainda sem data de 

lançamento. No videoclipe, Luan aparece 

dentro da água após sofrer uma grande 

decepção amorosa e canta: “Antes de se 

afogar no mar da vida/ Vem alguém que 

se torna ilha”. Depois de tanto tempo longe! 

dos palcos por causa da pandemia, o músico 

promete um retorno em grande estilo. 

Fotos: FÁBIO ROCHA/OLOHO, REPRCDUÇÃO, REPRODUÇÃO NSTAGRAM RODÓLFO Magal MÃES 

Do cientista ao cabaret 
Após ganhar o Oscar por seu papel 

como Stephen Hawking — além de 

belas atuações em “A Garota 

Dinamarquesa” e “Animais Fantásticos 

e Onde Habitam” —, o ator Eddie 

Redmayne decidiu voltar 

às origens: o teatro, onde já levou o 

renomado prêmio Tony para casa por 

seu trabalho na peça “Red”. O ator 

agora está no elenco da clássica 

peça “Cabaret”, conhecida do grande 

público por sua adaptação para o 

cinema com Liza Minelli no papel 

principal. Redmayne, que já 

interpretou Shakespeare nos palcos 

do Reino Unido, fará o papel de 

Emcee, figura marcante que comanda 

o Kit Kat Club. A peça estrela em 

Londres em 15 de novembro. 



N Te mm re Economia/Energia 

Brasil enfrenta dilema de ter 

mais impactos ambientais ao 

ampliar a extração dos 

insumos que vão garantir a 

energia limpa. O problema se 

agrava com alta na exportação 

de minério de ferro, que pode 

se tornar a maior commodity 

brasileira, e na de cobre, que 

teve seu valor duplicado 

Vinícius Mendes 
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oucos dias antes de o ministro do Meio Ambiente, Joaquim 

Leite, anunciar que o Brasil neutralizará suas emissões de car- 

bono até 2050, na abertura da Conferência das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas (COP-26), na Escócia, o governo 

divulgou um dado revelador a respeito do cumprimento dessa 

meta. De janeiro a setembro deste ano, 44% de tudo o que País exportou 

esteve concentrado em três tipos de commodities: petróleo, minério de 

ferro e soja. Há oito anos, esse percentual era de 31%. Em outras palavras, 

a economia brasileira tem se tornado cada vez mais primária, dependen- 

do fundamentalmente da venda de produtos de pouco valor agregado. 

Mais do que isso, o País tem ficado refém da exploração de insumos que, 

na contramão do discurso oficial, têm impactos significativos sobre o meio 

ambiente. Os derivados de petróleo são altamente poluentes, os minerais 

ameaçam áreas de conservação e a soja consome grandes quantidades de 

insumos cada vez mais escassos, como a água. Um dilema importante 

para o Brasil, para o qual o govemo Bolsonaro deu as costas até agora, 

O tema ganha ainda mais relevância porque a produção mineral é o 

motor da economia limpa, já que fornece insumos às indústrias de ener- 

gia eólica e solar. É uma solução e, ao mesmo tempo, um problema. 
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CADEIA Produção de equipamentos de parques eólicos é baseada em 
derivados do cobre, assim como ocorre com as placas de captação solar 

pa 

OE [DR DE 
MINERIOS 

é a previsão de 
crescimento das 

receitas com 
minério de ferro 

em 2021 

cla produção 
brasileira dessa 

commodity é 
vendida para a 

China 

foi o aumento 

do faturamento 
do setor mineral 

de janeiro a 
agosto deste ano 
em relação ao 
mesmo período 

de 2020 

“Temos que encontrar uma conciliação”, diz o 

professor Luiz Enrique Sánchez, da Escola Poli- 

técnica da USP. “Deve haver um equilíbrio entre 

a demanda por minerais que suportem a transi- 

ção energética e a expansão dessa produção 

sobre áreas de proteção ambientais”, afirma. 

Até agora, o Brasil parece ter escolhido ape- 

nas um dos lados desse problema. O minério 

de ferro é um dos principais produtos exporta- 

dos pelo País. As receitas desse negócio devem 

crescer 60% em 2021 na comparação com o 

ano passado, segundo previsão da Associação 

de Comércio Exterior do Brasil (AEB). Se esse 

montante for confirmado, ele vai conseguir 

desbancar a soja como principal commodity do 

Pais. E a China é o principal cliente, consumin- 

do dois terços (64,5%) dessa produção. 

Esse boom mostra uma dependência cada 

vez maior do País com o setor. De janeiro a 

agosto deste ano, o segmento mineral faturou o 

dobro do registrado no mesmo período de 2020. 

O montante foi da ordem de R$ 218 bilhões, 

segundo o Instituto Brasileiro de Mineração 

(Ibram). Entram nessa conta o cobre, o nióbio e 

o manganês. “Foi um período marcado pela 

demanda reprimida, especialmente da China”, 

observa Júlio Nery, diretor da entidade. “Há o 

impacto dos preços, que ficaram muito altos por 

conta disso”, completa. O cobre, em especial, 

teve uma valorização expressiva de 100% no 

último ano — isso em meio a uma queda da 

produção mundial. Como o Brasil é um dos li- 

deres globais nesse mercado, esses últimos 

BRUMADINHO Passado recente das barragens 
do Pais é trágico: dois graves acidentes em 3 anos 

meses marcaram o início de uma corrida pelo 

metal, principalmente a partir da indústria chi- 

nesa de automóveis elétricos. 

Se garante resultados positivos na balança de 

exportações, o cobre também impõe um custo 

alto para o meio ambiente: a exploração do 

metal pode destruir ecossistemas inteiros du- 

rante sua fase de remoção, enquanto o processo 

de minerá-lo é ainda mais prejudicial: por gerar 

muitos rejeitos — conjunto de materiais utiliza- 

do durante o processo e descartado posterior- 

mente —, contamina boa parte dos lençóis freá- 

ticos e o solo ao redor. Estudos já indicaram que 

apenas 1% de tudo o que é extraído nessa pro- 

dução é aproveitado na sequência da cadeia. O 

resto é descartado, mas fica armazenado em 

barragens. O Brasil, infelizmente, conhece bem 

esse problema, De 2018 para cá, duas delas 

romperam em Minas Gerais: Uma em Mariana e 

outra em Brumadinho. É por isso também que 
a Organização para a Cooperação e Desenvolvi- 

mento Econômico (OCDE) apontou a extração 

do cobre e a do níquel como as duas atividades 

mais ambientalmente destrutivas. Quanto mais 

vende, mais o Brasil se distancia das suas pró- 

prias metas ambientais. Essa equação depende 

da capacidade de o governo proteger o meio 

ambiente através de licenças. Isso está enfraque- 

cido no Brasil”, lamenta Sânchez. m 



Internacional/América Latina 

Eleições legislativas devem anular a 

maioria parlamentar de Alberto Fernández 

e Cristina Kirchner, que estão rompidos. 

Centro-direita avança com crise econômica 

Arniré Lachini 

ps m um cenário de conge- 

lamento de preços, infla- 

e | cão descontrolada e forte 

| desvalorização do peso, 

os argentinos votam no 

: domingo, lá, para eleger 

127 deputados e 24 sena- 

dores. E tudo indica que o gover- 

no peronista de Alberto Fernán- 

dez e Cristina Kirchner receberá 

um duro recado das umas. As 

pesquisas de intenção de voto 

mais recentes indicam que a co- 

ligação de centro-direita Juntos 

pela Mudança deverá vencer a 

coligação governista Frente de 

A centro-direita avançou na 
provincia de Buenos Aires, 

antigo reduto peronista 

PERIFERIA 

Todos, que tem em seu núcleo o 

chamado "kirchnerismo”, uma vertente do peronismo. As pes- 

quisas dão uma vantagem de quatro a oito pontos porcentuais 

para a coligação conservadora, liderada pelo Partido Republica- 

no do ex-presidente Mauricio Macn, que inclui a União Cívica 

Radical (UCR) e dissidentes govemistas, A oposição já venceu 

o governo nas primárias, chamadas de “Paso”, em 12 de setem- 

bro. Após a derrota nessa etapa, uma grave crise instaurou-se 

no Partido Justicialista (peronista) com a demissão de cinco 

ministros e a intervenção da vice-presidente, a senadora Cristi- 

na Kirchner, no gabinete do presidente Alberto Fernández. 

Enfraquecido, o presidente mantém com a sua vice uma relação 

meramente protocolar - na prática, estão rompidos. 

Em 25 de outubro, as divisões no interior do peronismo 

ficaram ainda mais evidentes, quando o govemador da pro- 

víncia de Córdoba, Juan Schiaretti, atacou publicamente 
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“Na Argentina, 
não existe 

Centrão. 

O próprio 

peronismo 
é o elemento 

fisiológico” 
Juan Pablo Lohlé, 

cientista político 

Cristina, mas poupou Femáândez. Ele não apoia a coligação 

Frente de Todos e preferiu lançar os próprios candidatos a 

deputados por Córdoba, segunda maior província do país após 

a de Buenos Aires. Nas primárias, a oposição obteve 39,78% 

dos votos, enquanto a coligação govemista conquistou 35,43%, 

Foi uma das maiores derrotas do peronismo nas últimas dé- 

cadas. À Frente de Esquerda, que concorre numa chapa sepa- 

tada do peronismo, ficou com 5,32%. O governo venceu em 

apenas sete das 23 províncias e saiu derrotado na cidade de 

Buenos Aires. A se manterem os números, o presidente per- 

derá a maioria no Congresso 257 deputados e 72 senadores. 

ACORDO COM O FMI 
“O problema é que Fernândez ainda tem dois anos de 

mandato pela frente. Sem a maioria, será muito dificil aprovar 

medidas para resolver os graves problemas econômicos”, 

observa o cientista político Juan Pablo Lohlé, que foi embai- 

xador argentino no Brasil, Ele explica que na Argentina não 

FOTOS TOMAS CLESTA/GETTY IMAGES SOUTH AMERICA/GETOY BAAGES VIA AFP 
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COMANDO DUPLO Após a derrota 
nas prévias, Cristina e Fernández 
brigaram e o peronismo rachou 

existe, ao contrário do Brasil, um bloco 

como o Centrãao no Congresso, que 

garanta a aprovação das medidas de 

um govemo que não tenha a maioria. 

“Na Argentina, o próprio peronismo é 

fisiológico. Entao a pergunta é: com 

quem o governo negociará?” diz. Ele 

avalia que, derrotado, Fernández ten- 

tará acelerar o fisiologismo dentro do 

PJ. Outra questão é o que acontecerá 

com Cristina se o “kirchnerismo” for 

derrotado. A ex-mandatária enfrenta 

processos na Justiça. 

Os dados argentinos são de uma 

derrocada econômica muito mais grave 

do que no Brasil, A taxa de desemprego 

está em 22% da população e o valor do 

dólar ultrapassou 200 pesos no câmbio 

paralelo. A inflação superou 51% em 

doze meses e o governo congelou os 

preços de 1.245 itens de produtos nos 

supermercados. Em 2022 e 2023, 

vencem US$ 19 bilhões do emprésti- 

mo que a Argentina contratou com o 

FML Será um momento-chave para a 

definição do rumo que o país seguirá 

nos próximos anos. Fernández pediu 

à Washington que os prazos sejam 

adiados. Pragmático, o Fundo aguarda 

o resultado das eleições. nm 

À DITADURA SE AGRAVA 
Esquerdista Daniel Ortega prende opositores e garante 

quinto mandato na Nicarágua com eleições fraudadas. 

Ele sonha com a China, mas os EUA ameaçam esse plano 

Anuiré Lachini 

Nicarágua se consolida rapida- 

mente, ao lado da Venezuela e de 

Cuba, como uma das ditaduras 

mais sangrentas da América Lati- 

na. O autocrata local, Daniel Ortega, 

venceu as eleições do dia 7 e conquistou 

o seu quinto mandato - o quarto conse- 

cutivo - de cinco anos. A mulher de Orte- 

ga, Rosario Murillo, considerada por al- 

guns analistas como o cérebro do regime, 

foi reeleita para a vice-presidência. Foi 

mais um espetáculo deprimente de cartas 

marcadas. Durante 2021, o governo pren- 

deu sete pré-candidatos presidenciais que 

tinham a chance de vencer Ortega. Por 

isto, os EUA e a União Europeia, impedi- 

dos de enviar observadores, considera- 

ram a eleição ilegitima. Ortega se aproxi- 

mou, desde a década passada, às ditadu- 

ras de Cuba e da Venezuela, mas é com a 

China que o país mantém uma parceria 

comercial e estratégica mais próxima. À 

aproximação com Pequim preocupa 

Washington. Os chineses têm planos de 

construir um canal entre os oceanos 

Atlântico e Pacífico, atravessando a Nica- 

rágua. Um canal deste tipo teria o poten- 

Manágua 
E [ - 
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cial de desviar o fluxo do Canal do Pana- 

má, que é estratégico para os EUA. 

“O projeto do canal atravessando a 

Nicarágua é de 2013 e será executado por 

uma empreiteira chinesa. Mas, como ela 

está em dificuldades financeiras, adiou o 

plano”, explica Carlos Eduardo Martins, 

professor de Relações Internacionais na 

UFRI. Segundo ele, o govemo de Ortega 

começou a realizar desapropriações no 

traçado do futuro canal, que deve apro- 

veitar o vasto Lago da Nicarágua como 

via de passagem entre os oceanos. 

BIDEN QUER SANÇÕES 
Antes de construir o canal, Ortega terá 

que lidar com as sanções que o presiden- 

te americano Joe Biden prometeu aplicar 

contra a Nicarágua, Os EUA podem ex- 

pulsar o país do Tratado de Livre Comér- 

cio da América Central e República Do- 

minicana (CAFTA-DR, na sigla em in- 

glês). Para a Nicarágua, a expulsão seria 

letal, pois mais de 50% do comércio 

exterior é feito com os EUA, Cada vez 

mais isolada, a Nicarágua é o terceiro pais 

mais pobre das Américas, o] 

AUTOCRATA 
Daniel Ortega 
liderou a 
Revolução 
Sandinista 
em 1979, mas 
na década 
de 2010 
virou ditador 



por Felipe Machado 

IGUALDADE 
Gal Gadot: 

a atriz israelense 
exigiu ganhar 

o mesmo salário 
que os colegas 

[IL E. 

A g o o 
0 q am TO 

“Alerta Vermelho”, a mais cara produção da história da Netflix, é uma comédia 

de ação inspirada em Indiana Jones e nas aventuras clássicas de Hollywood 
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nquanto vasculha um depó- 

sito repleto de objetos nazis- 

tas escondidos desde a Se- 

| gunda Guerra, o maior ladrão 

de obras de arte do mundo, Nolan Booth, 

assobia despreocupadamente o tema de 

Indiana Jones. O personagem, interpreta- 

do por Ryan Reynolds, não está apenas 

fazendo uma piada com o herói cnado por 

George Lucas e Steven Spielberg. Trata-se, 

isso sim, de homenagem declarada à prin- 

cipal inspiração de “Alerta Vermelho”, 

superprodução que acaba de estrear na 

Netflix e nos cinemas brasileiros, 

Escrito e dirigido pelo talentoso Raw- 

son Marshall Thurber, o filme traz outras 

duas estrelas de primeira grandeza em 

Hollywood: Dwayne “The Rock” Johnson, 

astro de “Jumanji" e “Jungle Cruise”, e a 

istaelense Gal Gadot, a “Mulher Maravi- 

lha”. Reynolds, Johnson e Gal receberam 

exatamente o mesmo valor para atuar, 

US$ 20 milhões, fato que foi interpretado 

como uma vitória das mulheres - até 

pouco tempo, o desequilibrio entre os 

cachês de atores e atrizes era comum. 

Aqui foi o contrário - Gal Gadot fica menos 

tempo em cena do que os outros dois 

colegas. Os valores estratosféricos ajuda- 

ram a tornar “Alerta Vermelho” a pro- 

-dução mais cara da história da Netflix, 

com um custo de US$ 200 milhões. 

CARISMA Dwayne Johnson: "The Rock" 
tenta fugir do estereótipo de “fortão' 

O público vai logo imaginar que a maior 

parte desse montante acabou sendo gasta 

em diversas locações espalhadas pelo 

mundo, uma vez que o filme se passa na 

Indonésia, Argentina, Egito, Rússia, Itália e 

Espanha. A fatia mais volumosa do orça- 

mento foi gasta nessas filmagens, sim, mas 

não em locações: devido à pandemia, esses 

cenários foram elaborados por meio de 

computação gráfica ou tiveram de ser 

construídos nos arredores de Atlanta, nos 

EUA, onde o elenco ficou confinado duran- 

te a pandemia para finalizar as sequências. 

“Alerta Vermelho" é uma deliciosa 

aventura à moda antiga. Apesar de a pla- 

HUMOR Ryan Reynolds: veia cômica 
do ator é explorada ao extremo 

teia associar esses atores a violentos fil- 

mes de ação, aqui não hã agressividade 

alguma. Mesmo as cenas de lutas são tão 

inofensivas que estão mais próximas dos 

desenhos animados do que dos brutais 

filmes de super-heróis. É, assumidade- 

mente, um filme que promete diversão 

para toda a família, com boas pitadas de 

humor e algumas reviravoltas bastante 

previsíveis no roteiro. Mas nada disso 

importa: a boa química entre o trio de 

atores já é garantia de que “Alerta Verme- 

lho 2” é apenas uma questão de tempo. 

O enredo conta a história de dois la- 

drões de obras de arte, Nolan Booth 

(Ryan) e Bispo (Gal Gadot). Ambos estão 

atrás dos valiosos ovos de ouro que Marco 

Antônio deu de presente a Cleópatra. 

No meio do caminho desses charmosos 

criminosos tinha uma pedra, ou melhor, 

“The Rock”: John Hartley, personagem de 

Dwayne Johnson, é o incansável agente 

do FBI que trabalha em conjunto com a 

Interpol para caçar a dupla e recuperar as 

esculturas roubadas. Tudo isso, claro, é 

apenas o pano de fundo para eles sairem 

pelo mundo atrás das peças, destilando 

piadinhas e referências aos clássicos de 

aventura em Hollywood - assim como já 

fazia 0 inesquecível Indiana Jones. E 
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Cultura/Livros 

As vozes 
da crônica 
brasileira 
pela lendária e requintada editora Sabiá, responsável 

por divulgar grandes obras da literatura no País 

Felipe Machado 

e há um género que podemos cha- 

mar de “brasileiro” na literatura é a 

crônica. O formato existe em outros 

países, mais notadamente nos EUA e na 

França, mas por aqui ele ganhou influ- 

ência cultural tão grande que não é 

exagero dizer que foi elevado à catego- 

ria de arte. Isso se deve, em especial, a 

um grupo de autores capitaneados pelo 

mestre Rubem Braga, líder de uma ge- 

ração que também se deu bem quando 

se aventurou por outros estilos litera- 

nos considerados mais nobres, como o 

romance ou o conto. 

“Os Sabiás da Crônica”, coletânea 

brilhantemente organizada por Augus- 

to Massi - poeta, crítico e professor de 

Literatura Brasileira na Universidade de 

Sao Paulo (USP) - reúne, 

além de Braga, cinco 

primeiro, de 1852 a 1897, apresentou os 

fundadores do gênero, José de Alencar 

e Machado de Assis. O segundo, de 1897 

a 1922, com Olavo Bilac, João do Rio e 

Lima Barreto, correspondeu à Belle 

Epoque. O terceiro trouxe os modernis- 

tas Mário de Andrade, Oswald de An- 

drade, Manuel Bandeira, Drummond e 

Cecília Meirelea, entre 1922 e 1945. 

Esse novo volume é dedicado ao 

quarto ciclo, “os cariocas”, denominação 

relacionada muito mais a um estilo de 

vida que a uma origem geográfica, Ape- 

nas Vinicius e Sérgio Porto nasceram no 

Rio: Fernando Sabino e Paulo Mendes 

Campos eram mineiros, Rubem Braga e 

Carlinhos Oliveira, capixabas. O projeto 

nasceu de uma série de fotos tiradas por 

Paulo Garcez na co- 

bertura de Rubem 
: “Buscamos a 

nomes da geração de E Braga no Rio de Ja- 

ouro dos cronistas bra- crônica nos neiro, em pleno ve- 

sileiros: Vinicius de Mo- momentos em rão de 1967, no au- 

raes, Fernando Sabino, que precisamos ge da Bossa Nova. 

Paulo Mendes Campos, | Nessa ocasião, os 

Stanislaw Ponte Preta, recuperar a seis escritores posa- 

pseudônimo de Sérgio alegria. É preciso ram juntos para a 
Porto, e José Carlos Oli- 

veira, Segundo Massi, 

trata-se do quarto ciclo 

de cronistas do País. O 
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buscar brechas 

para respirar” 
Augusto Massi, organizador 

imagem de divulga- 

ção da recém-fun- 

dada Sabiá, empre- 

endimento deriva- 

ENCONTRO MARCADO 
Na cobertura de Rubem Braga, no verão 
de 1967: foto histórica de Paulo Garcez 

do da Editora do Autor que, por sua vez, 

nascera da Editora Alvorada. Quem 

explica o nome, de forma suscinta, é 

Fernando Sabino: “Rubem Braga queria 

Sabiá, e Sabiá ficou sendo”. A sessão de 

fotos foi assistida por um jovem que se 

tornaria um dos principais composito- 

res, cantores e escritores do País: Chico 

Buarque. Ele estava no apartamento, 

pois havia sido convidado para o encon- 

tro em virtude do lançamento de sua 

peça “Roda Viva”, pela mesma Sabiá. 

Para Massi, “o destino da crônica 

sempre esteve vinculado às transforma- 

ções do jornalismo”. Antes dos anos 

FOTO PAULO GARCEZ 



1950, a publicação desses textos leves 

e divertidos era feita exclusivamente 

nos jornais. Pouco depois, com a popu- 

larização das revistas, os cronistas pas- 

saram a ter uma função ampliada, como 

admirados comentaristas da realidade. 

Importante lembrar que veículos como 

"O Cruzeiro” e “Manchete”, revistas 

para a qual os Sabiás colaboravam, al- 

cançavam tiragens expressivas que 

chegavam a um milhão de exemplares 

por edição, Como o acesso à TV ainda 

era bastante restrito no País, consu- 

miam-se crônicas eram consumidas 

como relatos sofisticados de cultura de 

massa, integrando erudição, análises 

sobre o cotidiano e bom humor. Os 

noventa textos do livro, quinze de cada 

cronista, seguem uma organização cro- 

nológica, mas também temática. Come- 

çam sempre com reflexões dos autores 

sobre o ato de escrever, e terminam com 

“saideiras” e brindes literários aos com- 

panheiros que vêm na sequência. 

PROMESSA DE VERÃO 
A editora Sabiá durou doze anos, 

mas é curioso constatar como o conte- 

údo desse livro segue atual, mesmo 

considerando que se passaram mais de 

dt RAT RECTA ERRAR ARE. 

O Ilder do grupo era um 
- mestre do ofício. Ainda foi 
cronista de querra e viveu 
um fértil periodo em Paris 

pes Paulo Mendes Campos 
p.| Era o cronista que narrava a 

vida dos colegas, a história 
dos bairros cariocas e os 
bares do Rio de Janeiro 

José Carlos Oliveira 
Seus textos captavam a 

“alegria, mas também a 
melancolia dos hippies 
quando o “sonho acabou” 

Sérgio Porto 
Herdeiro de Manuel 

- Bandeira, seu personagem 
Stanislaw Ponte Preta era 
conhecido pelo bom humor 

Vinicius de Moraes 
O poeta usava a crônica 

+ para refletir sobre 
outras artes, como 
a música e o cinema 

Fernando Sabino 
Mestre do desencontro 

* e do trocadilho, seu humor 
vinha da descoberta da 

graça no que não deu certo 

meio século desde então, Essa caracte- 

rística se deve, para Massi, às seme- 

lhanças entre o período em que os 

textos foram publicados - pré-ditadura 

- € O momento político do Brasil de 

hoje. “Buscamos a crônica nos momen- 

tos em que precisamos recuperar a 

alegria, ter um refresco. Esses autores 

nos ensinam que é preciso buscar bre- 

chas para respirar. Em meio a uma 

pandemia, ouvir o canto desses sabiás 

é como uma promessa de verão." E 

&3 



INFLUÊNCIAS 
Céu: disco gravado na 
pandemia tem rock e 
sonoridades brasileiras 

MUSICA 

Novo álbum 
de Céu traz Rita 
Lee e Hendrix 
Em seu primeiro disco somente como 
intérprete, a cantora apresenta repertório 

eclético que vai do pagode ao eletrônico 

uando Céu lançou seu disco de es- 

tréia, em 2005, foi logo apontada co- 

mo uma das vozes mais originais da 

nova MPB. Com um estilo que integrava ritmos 

brasileiros e batidas eletrônicas, a cantora e com- 

positora surpreendeu com uma sonoridade 

modema e cosmopolita, atraindo atenção não 

apenas do público brasileiro como da crítica in- 

ternacional — o àlbum lhe rendeu uma indicação 

ao Grammy na disputada categoria World Music. 

Após outros discos de destaque — incluindo o 

premiado "APKÁ”", de 2019 —, Céu lança seu 

primeiro projeto apenas como intérprete, “Um 

Gosto de Sol”. Produzido por Pupillo, o eclético 
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UMA BANDA 
DE ESTRELAS 
Céu reuniu uma banda 

de peso para gravar 

“Um Gosto de Sol”. 

Começando pelo 

produtor: o premiado 

Pupíllo, marido da 

cantora, toca bateria e 

percussão. Na guitarra, 

o escolhido foi Andreas 

Kisser, do Sepultura. 

O músico trocou o rock 

pesado e o instrumento 

tradicional por um 

violão desete cordas 

que ele aprendeu a 

tocar especialmente 

para esse projeto. O 

grupo conta ainda com 

Lucas Martins (baixo), 

Hervé Salters e Rodrigo 

Tavares (teclados), 

Jota Moraes (vibrafone) 

eoDJNyack. 

repertório traz canções de Milton Nascimento, 

Rita Lee e Ismael Silva, além de clássicos inter- 

nacionais de Beastie Boys, Sade e Jimi Hendrix. 

“Minha formação como artista tem canções de 

diversas camadas. Sempre escutei tudo com 

muita curiosidade”, afirma ela. Há pelo menos 

duas escolhas que vão surpreender o público: 

“Deixa Acontecer”, do grupo de samba Revela- 

ção, e “Feelings”, sucesso mundial de Maurice 

Albert, pseudônimo do brasileiro Mauricio Alber- 

to. “Gravar um pagode foi como acrescentar uma 

camada à mais no meu som. E Feelings é aquele 

velho clássico de karaokê, que a gente adora 

cantar nas festas para se divertir.” 

PARA LER 

“Poeta Chileno”, de 

Alejandro Zambra, é um 

belo romance 

sobre amor, 

familia e 

literatura, mas 

também trata, 

paralelamente, 

do orgulho =. 

que o povo têm de seus 

dois autores agraciados 

com o Nobel, Gabriela 

Mistral e Pablo Neruda. 

“Pixinguinha - Um Homem 

Carinhoso” traz Seu Jorg e 

no papel do gênio da MPB 

que começou a carreira dos 

14 anosna década de 1920. 

Dirigido por Denise Saraceni, 

o filme tem ainda Tais 

Araújo e Milton Gonçalves 

no elenco. (Globoplay) 

PARA OUVIR 

Chega ao streaming o 

segundo álbum solo de 

Damon Albarn, vocalista 

Blur. “The Nearer the 

Fountain, More Pure The 

Stream Flows” foi criado 

do 

como uma peça orquestral 

e traz melodias sombrias 

“em busca de uma fonte 

pura”, segundo o artista, 
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STREAMING 

A máfia dos tigres está de volta 
Uma das séries bizarras da história da Netflix ganhou segu 

ência: “A Máfia dos Tigres 2” conta mais um episódio sobre 

os donos de zoológicos clandestinos nos EUA, Com o prota- 

gonista Joe Exotic atrás das grades - ele é acusado de 

tentativa de homicídio =, o destaque é a suposta vitima, Ca- 

role Baskin. Ela e o marido entraram na Justiça, mas não 

conseguiram proibir a nova temporada. Lançada em 2020, 

a série revelou o submundo do tráfico de animais e virou 

fenômeno de audiência — foi até indicada ao Emmy 

OPERA 

O mito de Fausto no Municipal 
Inspirada no mito de Fausto, de Johann Goethe, a obra do 

compositor Igor Stravinsky tem regência de Roberto Minczuk 

d frente da Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Paulistano. 

“The Rake's Progress” em cartaz até 2111 no Theatro Municipal, 

em São Paulo, traz ao palco à loucura do personagem que 

vende a alma ao diabo. À montagem é um tributo aos 50 anos 

da morte de Stravinsky e é a primeira produção com capach 

dade maxima de público no local desde à início da pandemia. 

Cultura/Divirta-se 

por Felipe Machado 

LANÇAMENTO 

Fresno e Lulu Santos juntos 
A banda formada em Porto Alegre nos anos 1890 lança “Vou 

Ter que me Virar”, álbum em que resgata o “rock direto e 

livre, feito com muita vontade”, como define o baterista Thia- 

go Guerra. companheiro de [Lucas Silveira e Gustavo Manto: 

van. O destaque entre as 1 novas canções e “da Faz Tanto 

Tempo, gravada há dois anos em parceria com Lulu Santos, 

“É uma música forte, mas que traz o lado romântico do Lultr, 

diz Silveira. O sucessor do álbum “Sua Alegria foi Cancelada”, 

de 2019, traz um eslilo mais variado, do punk ao eletrônico 

CINEMA 

Santoro brilha em '7 Prisioneiros” 
OQ trabalho escravo e o tráfico de pessoas no Brasil em pleno 

seculo 21 é o tema do novo filme de Alexandre Moratto 

jovem e talentoso diretor que surgiu com o elogiado "Sócrates, 

em 2018. Estrelado por Christian Malheiros, "7 Prisioneiros' traz 

ainda Rodrigo Santoro: no papel de um lider criminoso que 

atua na periferia de Sao Paulo. Produzido por Fernando Mei 

relles, o filme teve boa repercussão internacional e foi eleito a 

melhor produção em lingua estrangeira no testival de Veneza, 



Última Palavra 

ma antiga piada ilustra muito bem a situação que em que 

* seencontra o Brasil de hoje. 

Vai mais ou menos assim: 

Dentro de um avião militar, o comandante dá as ordens 

para seus comandados. 

- AO meu sinal vocês vão saltar e ao chegarem ao solo, serão 

recebidos pelos soldados do segundo batalhão que levarão 

vocês ao campo de batalha, entendido? 

Todos entenderam. 

Os soldados perfilam aguardando o momento de serem 

lançados ao espaço. 

Dado o sinal, saltam em formação. 

Muito bem treinados, numa manobra sincronizada, todos 

abrem seus paraquedas ao mesmo tempo. 

Exceto um, coitado. 

Em queda livre, o soldado puxa seguidamente a 

cordinha para abrir o equipamento e nada. Tenta o 

reserva, também sem sucesso. 

Convencido de que o paraquedas não vai abrir, vendo 

ochão se aproximar rapidamente, o soldado pensa: 

- O droga... só falta o pessoal não estar me esperando 

lá embaixo... 

A piada é ruim, mas a metáfora é perfeita para a situação 

atual da política brasileira. 

Mal sabemos como vamos aterrisar nas próximas eleições, 

mesmo assim, a sucessão presidencial passou a ser o principal 

assunto do jornalismo político. 

Só se fala nisso, senão vejamos: 
Ciro faz charme para encontrar uma saida honrosa já que, 

dizem, sabe que não terá chance, 

Moro posa de bom moço nas redes sociais e quase foi 

flagrado num sorriso. 

Dalagnol divulgou um vídeo onde faz a si mesmo os elogios 

que, imagino, não receba de ninguém há muitos meses. 

Lula encontrou em Alckmin o vice calado com quem 

sempre sonhou. 

O que importa, como se nota, é discutir quem vai concorrer 

daqui um ano, como se fosse o assunto mais urgente do País. 

Ao mesmo tempo, não fazemos mínima ideia de como 

chegaremos lá. 

Nosso paraquedas não abre, nem temos reserva. 

O chão se aproxima rapidamente como no caso do soldado 

da piada e ninguém parece dar atenção. 
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Escritor e cronista 

UM PRESIDENTE PARAQUEDISTA 
Para nos assustar ainda mais, os principais indicadores 

econômicos na contra-mão de nossa vertiginosa queda 

como Nação decidiram, eles também, desafiar a gravidade. 

Inflação, dólar e desemprego decolaram rumo ao espaço 

e acabaram de cruzar nossa trajetória rumo ao solo. 

Por sorte, temos no Palácio do Planalto um presidente 

experiente neste tipo de acidente. 

Conta o escritor Clóvis Saint-Clair que Bolsonaro, antes 

de ser expulso do Exército, quando fazia parte da Brigada 

Paraquedista, durante um dos treinamentos perdeu o 

controle de seu equipamento e caiu, quebrando os dois 

braços e os dois tornozelos. 

O texto de Saint-Clair não esconde o lirismo da cena: 

"A algumas dezenas de metros do solo, Cavalão perdeu 

o controle do equipamento, atravessou a Avenida das 

Ao invés de um plano de ação, assistimos 
a Bolsonaro e seus ministros se protegerem 

atrás de um bunker de fake news 

Américas, a mais movimentada da Barra da Tijuca, 

com risco de ser atropelado ou de ter seu paraquedas 

embolado a algum veículo, e veio se espatifar na parede 

de um prédio alto.” 

Bolsonaro poderia ser, pois, o homem certo na posição 

adequada. 

Um homem treinado para saber o que fazer quando 

o solo se aproxima à 9 metros por segundo, a aceleração 

da gravidade, se bem me lembro das aulas de fisica. 

Infelizmente, o que vemos não é esta sua habilidade 

posta em prática. 

Ao invés de um plano de ação, assistimos ao 

presidente e seus ministros se protegem atrás de um 

bunker de fake news que consegue, miraculosamente, 

enganar uma parcela importante da população que ainda 

acha que pode voar. 

Pior que isso, como já foi dito à exaustão, parece que 

a única prioridade do presidente é, ele também, garantir 

a sua presença no pleito do próximo ano. 

Ao que tudo indica, nosso presidente está mais 

preocupado em puxar a cordinha do seu próprio 

paraquedas, sem se dar conta que o impacto é inevitável. 

4 apinião do colunista não necessariamente reflete a posição da revista 
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MIA 
DE 26 ANOS 
INVESTINDO 

A CCR venceu o leilão 

de concessão dos 

trechos de 364 km da 

Rodovia Pres. Dutra 

(BR-116) e de 271 km 

da BR-101, entre o Rio 

de Janeiro e Ubatuba. “q 
Serão mais 30 anos / A 
investindo em inovação 

e segurança para você 

viver seu caminho, 


